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PROCES SELECTIU – PRESENTACIÓ MÈRITS
PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

EN REPRESENTACIÓ DE

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

(cal acreditar la representació)

Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

Telèfon mòbil

CONVOCATÒRIA
Plaça convocada:
Número d’expedient administratiu:

DOCUMENTACIÓ :
Experiència professional:

Aporto documentació de l’experiencia professional

Formació:

Aporto documentació de la formació

Altres títols acadèmics

Aporto documentació dels títol acadèmics

NIE

ADJUNTO RELACIÓ ENUMERADA DELS MÈRITS PRESENTATS

DECLARO
Que són certes les dades recollides en aquesta sol·licitud, comprometent-me a provar les mateixes si em són
requerides.

PROCES SELECTIU – PRESENTACIÓ MÈRITS

DATA I SIGNATURA
Sol·licito que es tingui en compte la documentació aportada per a l’acreditació de la valoració de mèrits del procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de treball/plaça abans esmentada.
de/d’

de

Signat:

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat

Finalitat

Gestionar les sol·licituds als processos selectius

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a
la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb
el DPD (Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han
estat recollides.

