Jo

, amb DNI

He estat informat/da que l’ajuntament del Catllar tractarà i guardarà les dades aportades
en aquesta instància i en la documentació que s’adjunta, si s’escau, per a la realització de
les
finalitats
objecte
d’aquest
expedient:
procés
de
selecció
____________________________
Responsable del tractament: Ajuntament del Catllar CIF:P4304400G. Adreça: PLAÇA
DE LA VILA, 1, 43764 EL CATLLAR – TARRAGONA
Normativa i finalitat: D’acord amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de
Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals, li
comuniquem que les dades facilitades formen part del nostre fitxer automatitzat, titularitat
de l’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, la finalitat de la qual és el procés de selecció
anteriorment indicat.
Base jurídica: La base jurídica de legitimació pel tractament és el consentiment prestat
per la persona interessada. També constitueix base jurídica de legitimació l’interès públic
segons el títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Reial Decret 128/2018 de 16 de
març pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Categories d’interessats/ades: Candidats/es
Categories de dades personals: NIF/DNI; nom i cognoms; adreça; telèfon; signatura;
adreça de correu electrònic; característiques personals; acadèmics/professionals; detalls
de feina.
Destinataris: Organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable
del tractament; a la seu electrònica es publica en aplicació del principi de la transparència
per la seva pública consulta, llistat d’admesos i d’exclosos, i les dates i resultats de les
proves.
Transferències internacionals: No estan previstes
Drets: Si vol saber de quina informació disposem de vostè, modificar-la, i si escau,
cancel·lar-la, pot fer-ho enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia del
seu DNI o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: Plaça de la Vila, 1 - 43764
CATLLAR o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@elcatllar.cat
Terminis de supressió: Totes les dades que figuren en l’acta definitiva del tribunal
qualificador i als edictes i acords dels òrgans col·legiats es conservaran permanentment.
La resta s’eliminaran quan la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal
sigui ferm.
Mesures de seguretat: Mesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats
a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de seguretat de
l’ajuntament.
☐ Declaro que és cert el contingut d’aquest document i confirmo la meva voluntat de
signar-lo
[signatura]
El Catllar, ______ de/d’___________ de 202___

