AJUNTAMENT DE LA GRANADA

PRESENTACIÓ DE MÈRITS PER A PROCÉS SELECTIU

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
NOM I COGNOMS

DNI/NIE/PASSAPORT

ADREÇA
PROVÍNCIA

TELÈFON MÒBIL

CODI POSTAL

MUNICIPI

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

LLOC DE TREBALL / PLAÇA CONVOCADA
Plaça de tècnic/a d’intervenció, subgrup A2, en règim de funcionari/ària de carrera.

DOCUMENTACIÓ
(Clàusula 6/B Plec de clàusules)
a) Experiència professional.
b) Titulació addicional.
c) Formació.
d) Altres.

AVÍS LEGAL
La persona interessada manifesta, sota la seva responsabilitat, que les dades aportades en la
sol·licitud són verídiques i que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per
accedir a la presentació realitzada.
La manca de veracitat de les declaracions responsables, o d’autenticitat dels documents que
s’adjuntin, pot comportar la denegació de la petició i la denúncia penal per falsedat.
Localitat i data
,

Signatura

2022.

Política de protección de dades de carácter personal.
L'Ajuntament de la Granada sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal
de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides
per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d’acord amb la legislació
o normativa vigent en cada cas.
L’Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així
com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat por dirigir-se presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari
d’oficina de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h i dijous de 16.30 a 19h (excepte juliol i agost).
AJUNTAMENT DE LA GRANADA C/de l’ Estació, 25 - 08792 La Granada - Tel. 938974025 - granada@diba.cat

També pot cercar aquests drets telemàtics a través del portal web de l’Ajuntament: www.lagranada.cat
Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

