Presenteu l’imprès al registre d’entrada

Sol·licitud de participació en convocatòries de selecció de personal
1. Dades de la convocatòria
Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball
d’analista administrador/a de portals d’informació del
Parlament de Catalunya (501-00003/12)

Data de publicació en el BOPC o
DOGC

2. Dades personals
Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Data de naixement

Nacionalitat

Codi postal

Població

Província

Telèfon

Telèfon alternatiu

Adreça electrònica

Domicili

3. Titulació acadèmica oficial
Títol al·legat per a participar-hi (indiqueu-ne la denominació oficial completa)

4. Nivell de coneixements de català
Nivell de suficiència (C1)
Títol, diploma o certificat acreditatiu:

Nivell de suficiència (C2)

Amb la formulació d’aquesta sol·licitud:
SOL·LICITO d’ésser admès/esa a la convocatòria a què fa referència aquest document i DECLARO
que són certes totes les dades que hi consigno i que compleixo les condicions exigides per a treballar a
l’Administració parlamentària i les que específicament estableix la convocatòria.

CONSENTO el tractament de les meves dades personals per a prendre part en la convocatòria
i per a la resta de tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, i autoritzo
el Parlament a adreçar-se directament a les entitats, els òrgans de l’Administració, les
institucions, les empreses o les editorials per a demanar-los la validació o l’autenticació dels
documents aportats, ja sigui en format digital o en paper, com a justificants del compliment dels
requisits o dels mèrits al·legats.
Clàusula de protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és el
Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, per a gestionar la vostra sol·licitud. Us
hi podeu adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o oposició, d’acord amb el que
estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD). Les vostres
dades no seran cedides a tercers. Per a més informació, consulteu la política de privacitat al web del
Parlament (https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/politica-privacitat/).
Signatura

Localitat i data
DIRECCIÓ DE GOVERN INTERIOR - DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

