Imprimir

Dades Sol·licitant
Nom i cognoms o denominació social

Borrar formulari

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicili

Telèfons

Població

Codi Postal

Correu electrònic

Dades Representant (si s'escau)
Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE

Domicili

Telèfons

Població

Codi Postal

Correu electrònic

Notificació
Vull rebre notificacións electròniques relacionades amb aquest servei
Telèfon

Correu electrònic

EXPOSO
Que m'he assabentat de la convocatòria d'un concurs oposició per a la creació d'una borsa de treballadors/es
familiars, les bases de la qual van ser aprovades per la JGL el dia 28/09/2021.
Que desitjo participar en el procés selectiu, i per això accepto les bases de la convocatòria.
DECLARO que són certes les dades recollides en aquesta sol·licitud, que reuneixo les condicions exigides
per a l'ingrés i especialment les assenyalades en la base TERCERA de la convocatòria, i em comprometo a
provar les dades que consten en la sol·licitud quan em siguin requerides.
Que atorgo l'autorització expressa perquè l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada demani el certificat
d'antecedents de delictes de naturalesa sexual, en cas que superi el procés selectiu.

SOL·LICITO
Ser admès/a a les proves selectives esmentades.

Única documentació a presentar

Fotocòpia del DNI.
Currículum acadèmic i professional.
Fotocòpia de la titulació exigida per a l'accés al subgrup C2 i a la categoria de treballador/a
familiar.
Fotocòpia del certificat de nivell B2 de català de la Direcció General de Política Lingüística o
d'altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s'escau.

Informació bàsica sobre protecció de dades
He estat informat/da que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud i en la
documentació adjunta.
Responsable del tractament
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - C/ Major, 91-93. 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 938764040 - www.santjoanvilatorrada.cat - ajuntament@santjoanvilatorrada.cat
Finalitat del tractament
Gestió del procés selectiu i la corresponent borsa de treball.
Legitimació
Consentiment de l'interessat/da.
Destinataris
No es cediran dades a tercers.
Drets
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitarne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant la seu electrònica.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/
VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=846
Termini de conservació de les dades
Mentre duri el procés selectiu i la vigència de la borsa de treball.
Informació addicional
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a
l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa
de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant el correu electrònic dpd.ajsantjoanvilatorrada@diba.cat
Podeu ampliar la informació sobre el DPD a través de la pàgina web www.santjoanvilatorrada.cat.
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