Ajuntament de Cocentaina
Sol·licitud participació BORSA TREBALL NOMENAMENT INTERÍ FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ
LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL – SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA
DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

CIF / NIF

Direcció
Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon

Mòbil

E-mail

Mitjà preferent de notificació:
( ) electrònica (necessita disposar de signatura digital) - indicar correu electrònic:
( ) en paper
EXPOSA:
PRIMER. Que vista la convocatòria anunciada per a participar en el procés de selecció per a formar borsa
de treball de FUNCIONARI/A INTERÍ/A AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL SUBESCALA
INTERVENCIÓ-TRESORERIA conforme a les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província
d'Alacant número [ 7 ], de data [ 13/01/2021 ].
SEGON. Que declara reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases referides a la data
d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
TERCER. Que declara conéixer i acceptar íntegrament les bases que regeixen aquesta borsa de treball.
QUART. Que adjunta fotocòpies acarades del DNI, la titulació, l'ingrés per drets d'examen i si és el cas
certificat del SEPE.
Per tot això,
SOL·LICITA:
Que s'admeta aquesta sol·licitud per a participar en el procés de constitució de la borsa de treball
indicada.
En ..................., a ….. , ..................... 2021.
El/la sol·licitant

SRA. ALCALDESSA DE l’AJUNTAMENT DE COCENTAINA

-------------------INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina – CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades
per l'interessat.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interès públic o en
l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu
consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho
empare.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les
persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de
dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades:
en la següent adreça: https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy
Consentiment i Deure d'Informar els Interessats sobre Protecció de Dades:
[ ] He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya
per a la realització d'actuacions administratives.
[ ] Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud.
[ ] Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres
administracions a través dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades»

