SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN
EL PROCÉS DE SELECCIÓ

Pis.

Tel. mòbil
C.P.

DADES PER LA NOTIFICACIÓ / REPRESENTANT (només si no és el sol·licitant)

Nom
NIF
Adreça
Telèfon fix
Localitat

email
Núm.

Pis.

Tel. mòbil
C.P.

EXPOSO:
PRIMER. Que vista la convocatòria i les bases que es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
núm.
, de data
, en relació amb la convocatòria per participar en el procés de
selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir la plaça de
de l'Ajuntament.
SEGON. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases referides a la data d'expiració
del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer les bases específiques de la convocatòria per constituir la borsa de treball
citada anteriorment.
QUART. Acompanyo juntament amb la sol·licitud els documents següents:

- Fotocòpia del DNI
- Títol acadèmic
- Certificat d'antecedents penals (en el cas de llocs de treball amb contacte habitual amb menors)
- Currículum vitae
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs.

SOL·LICITO:
Que s'admeti aquesta sol·licitud per prendre part d'aquest procés de selecció.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Finalitat: Per a processos de selecció de personal.
Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets: d’informació, d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, d’oposició i de portabilitat de les dades, tal com s'explica en la informació addicional.
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça http://bell-lloc.eadministracio.cat/privacy
Autorització RGPD *
He estat informat i autoritzo a què aquesta Entitat tracti i guardi les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives

DATA
SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

Tel. 973560100 - Fax. 973560562

Núm.

Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

email

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell - P2505700A

Nom
NIF
Adreça
Telèfon fix
Localitat

web: http://www.bell-lloc.cat - email: ajuntament@bell-lloc.cat

DADES DEL SOL·LICITANT

