INSTÀNCIA PROCESSOS SELECTIUS 2020
SOL.LICITANT
Nom i Cognoms:
DNI :
Domicili per a notificacions :
Municipi :
Adreça electrònica:

Telèfon:

EXPOSA
Que segons les Bases per la convocatòria al procés de contractació per part del
Consell Comarcal del Berguedà d’un/a tècnic/a per a la gestió del projecte impuls
dels recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà, subvencionat
pel FEDER, amb codi d’operació PR15-012706 del PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6
SOL·LICITA
L’admissió en el procés selectiu de la convocatòria dels següents llocs de treball:
□ Tècnic/ca categoria A2 nivell 18 - 37,5h/set
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTA
Currículum Vitae actualitzat
Original del DNI /NIE o passaport
Fotocòpia del Carnet de conduir B
Original de la titulació exigida
Vida Laboral
Justificants acreditatius dels mèrits al·legats
Certificat de coneixements de català
Original de la taxa de drets d’examen
Signatura de la persona sol·licitant

Berga,

de

2020

C/ Barcelona, 49 3r 08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO
3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà
[P0800015J], que n’és el responsable, com segueix:
dpd@ccbergueda.cat
C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga
(Barcelona)
Tel. 93 821 35 53

Responsable
del tractament:

Consell Comarcal del Berguedà
C/ Barcelona, 49, 3r - 08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat

Finalitat del
tractament:

Inscripció en el procés de selecció del Consell Comarcal del Berguedà.

Legitimació:

La legitimació és el consentiment exprés.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, excepte consentiment previ del titular, obligació prevista en normativa o interès legítim.

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar
el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la
legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els
tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.

Dades de contacte del
delegat de Protecció de
Dades
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