SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ

Denominació del lloc convocat
NOM
COGNOMS
NIF/NIE
Número de telèfon
Nacionalitat
Adreça per a notificacions
Núm

Pis

Municipi

CP

Adreça electrònica
Autoritzo a ser notificat electrònicament

SÍ

NO

TITULACIÓ

CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA

Personal amb discapacitat: adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves.
Si teniu necessitats especials per fer les proves, indiqueu d’adaptació sol·licitada. Podeu
adjuntar a la sol·licitud la còpia del dictamen o certificat emès per l’equip multidisciplinari
competent o aportar-lo a Recursos Humans abans de l’inici de les proves:

SOL·LICITO l’admissió al procés selectiu que regulen aquestes bases i DECLARO:
-

Que no excedeixo l’edat de jubilació forçosa en la data de la convocatòria.
Que no m’han separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
l’Administració pública, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
Tinc capacitat funcional per a l’exercici de les funcions que es descriuen en
aquestes bases.

DECLARO, sota la meva responsabilitat i amb les conseqüències que preveuen
aquestes bases, que les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en els documents
adjunts són certes.

Signatura, a

de

de

He estat informat de que aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació adjunta per a la realització d'actuacions
administratives Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. Finalitat: Tramitar procediments i actuacions
administratives. Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats. Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres
Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades,
també altres drets, tal com s'explica en la informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/privacy

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguin ser utilitzats per a l'enviament d'informació
d'interès generalInformació bàsica sobre protecció de dades. Responsable: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. Finalitat Principal: Informar sobre les activitats que es
realitzen pel Aj. de Sant Esteve de Palautordera. Legitimació: Consentiment. Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del
Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, també altres drets, tal com s'explica en la informació
addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/privacy#note6

