AJUNTAMENT
SANT ISCLE DE VALLALTA
REGISTRE GENERAL
ENTRADA NÚM.:
DATA:

INSTÀNCIA PER PROCESSOS SELECTIUS
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Adreça:
Població:

CP

Telèfon/s:
Correu electrònic :
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.

EXPOSO:
S’han publicat les bases reguladores i la convocatòria per
mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, de:

a

la provisió

definitiva,

.................................................................................................................................................
MANIFESTO:
1.- Compleixo les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria i conec i
accepto les bases de la mateixa.
2.- Adjunto la documentació establerta i la documentació acreditativa per l’esmentada
convocatòria:
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
Fotocòpia o certificat de la titulació requerida.
Certificat acreditatiu del nivell de català i/o castellà especificat en la convocatòria
per quedar exempt/a de realitzar la prova corresponent.
Currículum vitae.
Acreditació del pagament de la taxa per drets d’examen.
Altres documents acreditatius obligatoris, especifiqueu:

SOL·LICITO:
Ser admès/a en l’esmentada convocatòria i prendre part en les proves selectives.

Sant Iscle de Vallalta, ...................de................................... de 2021
Signatura:

Sr. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets
digitals, L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, responsable del tractament, facilita la
següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

•
•
•
•
•
•

Responsable: AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
P0819200G
Escoles, 2, 08359, Sant Iscle de Vallalta 937946128
Delegat de Protecció de Dades: TARINAS VILADRICH ADVOCATS, S.L.P.
Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar tràmit a les corresponents
sol·licituds.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a
través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació
del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Escoles, 2, 08359, Sant Iscle de
Vallalta.
Conservació: Les dades seran tractades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per
la qual van ser recollides.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades
personals a la següent pàgina web: http://www.santiscle.cat/
L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA l'informa que compleix amb tots els requisits
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades
personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.

