SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES
DE SELECCIÓ DE PERSONAL
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
1

lliure

2

BOPG núm.:

promoció interna

de data:

3

DOGC núm.:

Valoració en concurs

de data

4

Altres

Núm. de registre de la convocatòria:

Cos, escala, subescala i categoria de la plaça que es convoca:

DADES PERSONALS
DNI:

Primer cognom:

Data de naixement:

Segon cognom:

Adreça:

Correu electrònic:

Nom:

Municipi:
Telèfon particular:

Codi Postal:

Telèfon mòbil:

Disminuïts:
Sí

SERVEIS PRESTATS A L’ADMINISTRACIÓ
Condició

Cos-escala-categoria

Data inicial

Data final

Departament/organisme

FORMACIÓ
Títol acadèmic oficial exigit a la convocatòria
Altres títols acadèmics no exigits a la convocatòria
Coneixement de la llengua catalana acreditat amb títol o certificat

Centre
d’expedició:
Centre
d’expedició:
Nivell:

Any:
Any:

Documentació que cal adjuntar:
•
Document d’identitat del sol·licitant (còpia)
•
Titulació acadèmica exigida a les bases de la convocatòria (còpia)
•
Currículum degudament signat
•
Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum (vida laboral, serveis prestats, cursos, diplomes, etc.)
•
Qualsevol altre que es consideri pertinent

La persona interessada DEMANA ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARA que són
certes totes les dades que s’hi consignen, i que compleix les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les
assenyalades més amunt.
Girona,
Signatura

Informació bàsica de protecció de dades
La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, dels quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb el Reglament General de
Protecció de Dades. La finalitat és deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment, seguiment i resolució dels tràmits i actuacions, sobre la
base legal que atorga la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, art. 28.1 i 66).
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents però podran ser cedides a altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament mitjançant sol·licitud adreçada al Registre General (plaça Josep Pla, 4, 3er 1a, 17001 – Girona) o Seu Electrònica del Consorci de la Costa Brava –
Entitat Local de l’Aigua (http://www.ccbgi.org/tramits.php ). Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades ( dpd@ddgi.cat).
Trobareu més informació a l’adreça https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-1/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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