SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA PER A LA BORSA DE
TREBALL DE DOS TÈCNICS PEL PLA DE REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA COVID-19.
Dades de la convocatòria
Convocatòria núm. 4/2020

Denominació de la plaça:

Borsa de Tècnics Pla de reactivació

Dades personals (en majúscules)
Primer cognom

Segon cognom

Sexe
Home

Nom

NIF

Data de naixement

(dd/mm/aaaa)

Dona

Adreça a l’efecte de notificacions (c/av/pg/pl)

Núm.

Bloc

Escala

Pis

Porta
Codi

postal

Municipi

Província

Telèfons de contacte

Correu-electrònic:

Títols acadèmics oficials
Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòria

Discapacitat:

Centre d’expedició

Adaptació per la realització de les

Any

proves:

Documentació que s’adjunta

DNI.
Titulació.
Certificat acreditatiu dels coneixements de català exigits a la convocatòria.
No adjunto certificat i opto per la realització de la prova de coneixements de llengua
catalana.
Carnet B1.
Document inscripció SOC com a demandant d’ocupació.
Pla o Projecte tècnic.
Documentació discapacitat (si és el cas).
DECLARO que reuneixo les condicions exigides per prendre part en aquesta convocatòria i
que són certes les dades que es consignen en la present sol·licitud i SOL·LICITO ser-hi
admès/a.
ACCEPTO que qualsevol notificació per part del Consell Comarcal del Tarragonès pugui
efectuar-se pels mitjans previstos a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, així com per correu
electrònic.
Tarragona,

de Novembre de 2020

(Signatura)
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“En compliment de la normativa estatal i europea vigent en matèria de protecció de dades i, en concret, del que estableix l’article 13 del Reglament
(UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant,
“RGPD”), l’ informem que les seves dades personals han estat incorporades en els sistemes d’informació propietat del Consell Comarcal del Tarragonès
en la seva condició de Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’admissió a la present convocatòria així com, les
actuacions necessàries relacionades amb la mateixa.
La base legal del tractament és el consentiment de l’ interessat i les dades proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu i sempre
que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent. No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit al Consell Comarcal del Tarragonès qualsevol modificació que es produeixi en les dades
aportades i podrà, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, transparència en la informació, portabilitat i
oposició d’ acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) mitjançant
un escrit dirigit al Consell Comarcal del Tarragonès a la direcció C/ de les Coques, 3, 43003 Tarragona, adjuntant còpia del seu DNI o NIE, o enviant
un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat”.
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