SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PROVES DE SELECCIÓ PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT.

NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI NOTIFICACIÓ

TELÈFON

LOCALITAT

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

EXPOSE:
Que reunisc tots i cadascun dels requisits exigits en les Bases Generals i Específiques de la
convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a de Joventut i que dispose de la
documentació original que acredita aquests requisits i que posaré a disposició de l' Ajuntament de
Mutxamel quan m'ho requerisca.
Acompanye fotocòpia autenticada de la titulació exigida i justificant d'haver abonat les taxes per
drets d'examen.
Amb la formalització i presentació d'aquesta sol·licitud, done el consentiment exprés per a:
a) El tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i
per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
b) Perquè l'Ajuntament de Mutxamel faça les comprovacions i les acreditacions d'ofici que
considere necessàries.
SOL·LICITE:
Ser admès/a en l'esmentat procés selectiu i prendre part en el procediment de selecció.
Mutxamel, ____ de _____________ de 2020
(Signatura)

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals, vos informem que les vostres dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel,
amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància adreçada a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir els
drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

