Ref: S/mc

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
1. Dades personals
Cognoms i Nom:
NIF:

Telèfon:

mail:

Domicili (carrer, núm., pis i porta):
Municipi:

Codi Postal:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Sexe (H/D)

2. Dades de la convocatòria
Plaça/ Lloc de treball:
Torn … _ Lliure. _ Promoció interna/Torn restringit.
Reserva per a discapacitats/des … _ Si _No.

3. Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria)
_ NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal.
_ Currículum Vitae.
_ Documents acreditatius del compliment de les condicions i requisits exigits.
_ Nivell de coneixement de la llengua catalana.
_ Justificant de pagament de les taxes per drets d’examen.
_ Documentació acreditativa de mèrits.
_ En cas de minusvalia o discapacitat: Sol·licitud d’adaptació o adequació de temps
i mitjans per realització de les proves, si s’escau.
Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta
sol·licitud, i que en la data en què expira el termini per a la presentació de
sol·licituds reuneixo les condicions exigides a la convocatòria per a l’ingrés a
l’administració pública i les assenyalades especialment en la convocatòria a que fa
referència aquest procés selectiu, i puc acreditar-les documentalment.
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Per tot l’exposat,

SOL·LICITO

Ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sol·licitud.
Canet de Mar, a

de _____ de 201__.

(Signatura).
SENYOR/A ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Responsable
Ajuntament de Canet de Mar
del tractament C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar
Tel. 93794340 Fax 937941231
canetdemar.cat@canetdemar.cat www.canetdemar.cat
Delegat de
canet.dpd@canetdemar.cat
protecció de
C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar Tel. 937943940
dades
Finalitat del
Gestionar el personal adscrit o que es relaciona amb
tractament
l’Ajuntament de Canet de Mar. Selecció de personal.
Base jurídica
Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en
qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament de Canet de
Mar. Contracte, exercici d’una missió en interès públic.
Destinataris
Les dades es poden cedir a l’Administració tributària, la
Tresoreria de la Seguretat Social, els bancs i caixes, les
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, el
Departament d’Empresa i Ocupació, el Consorci d’Inspecció
de Treball i Seguretat Social de Catalunya, els jutjats i
tribunals i altres participants en processos judicials, les
persones que hi accedeixen per aplicació del principi de
publicitat activa previst a la llei. Les vostres dades no es
transferiran fora de la Unió Europea.
Drets de les
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimirpersones
les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a
l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la
seva
seu
electrònica
(https://canetdemar.cat/seu_electronica).
Termini de
Permanent.
conservació de
les dades
Reclamació
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de
Canet de Mar, en paper o mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://canetdemar.cat/seu_electronica).
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