ANNEX 1

PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA
D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL, DE LA
PLANTILLA
DE
PERSONAL
FUNCIONARI
DE
L’AJUNTAMENT
DE
CASTELLÓ
D’EMPÚRIES,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE (exp.
núm. 1/2021)
Nom....................... Cognom .......................................
major d’edat, veí de ..................................................,
domiciliat al carrer......................................................
núm. ................., amb el document d’identitat núm.
......................., telèfon ....................................... i
adreça electrònica .....................................................,
que actua en nom propi / o en representació de
................................................................................
respectuosament;

Documents que s’adjunten:

EXPOSA
Que reunint les condicions exigides a les bases del procés
selectiu, per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a de la
Policia Local, de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, mitjançant el sistema
de concurs-oposició torn lliure, declaro conèixer i acceptar
les bases generals de la convocatòria, i adjunto la
documentació que es relaciona, per participar en el procés
selectiu.
Per tot això
DEMANA: Que, donant aquesta instància com a
presentada, us serviu admetre-la i, previs els informes que
estimeu oportuns, concediu el que se sol·licita.
Castelló d’Empúries, a ........ de ................... de ..........
Signatura
Il·ltre. Sr. alcalde – president de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

Informació bàsica sobre protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us
informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament:
Processos Selectius:
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Legitimació:

Ajuntament de Castelló d’Empúries. Pl. Joc de la Pilota, 1 17486 Castelló
d’Empúries
Gestió d'expedients relatius als processos de provisió i selecció de personal
(temporal i/o definitiu)
El tractament és necessari per al compliment de les finalitats atribuïdes a
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (art 6 RGPD). També per al compliment

d'una relació contractual o precontractual.
Persones destinatàries:

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.

Termini de conservació de les
dades:
Drets de les persones interessades:

Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment
administratiu el termini que indiqui la legislació vigent.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al
seu tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a
l’adreça
de
l’Ajuntament
o
mitjançant
correu
electrònic
a
ajuntament@castello.cat (art. 15 a 22 RGPD)
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades
al web municipal

Informació addicional:

Consentiment per al tractament de dades:
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada
SÍ
NO

X

Signatura
Castelló d’Empúries, ......... de ............ de 2021

