AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Promoció Econòmica

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL
PROGRAMA “JOVES EN PRÀCTIQUES 2020”
Dades de contacte de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI/NIE/PASSAPORT

Domicili

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Data de naixement

EXPOSO
Primer. Que vull participar en el procés de selecció de l’Ajuntament de Palamós dels
contractes de treball proposats en el Programa Joves en Pràctiques 2020
Segon. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les citades bases
dins de termini de presentació de sol·licitud.
Tercer. Que declaro conèixer les bases generals de la convocatòria relatives al procés
de selecció.
SOL·LICITO
Que s’admeti aquesta sol·licitud per a participar en el procés de selecció de:
Promoció i dinamització d’establiments comercials
Actualització dades del Sistema d’Informació Geogràfica i suport formació en
tràmits electrònics per a empreses i ciutadania
Digitalització i millora accessibilitat documentació a ciutadania

Informació bàsica de protecció de dades del tractament de dades
Identificació del tractament: GESTIÓ DE DADES I DÚS D'IMATGE
Responsable del tractament: Ajuntament de Palamós. Àrea de Promoció Econòmica
Finalitat del tractament: Gestionar les dades de caràcter personal, les imatges i gravacions dutes a terme durant les
activitats d’ocupació i formació i emprenedoria
Aquestes imatges poden servir per il·lustrar publicacions, materials i vídeos promocionals de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme, així com per publicar-les a Internet, ja sigui a la mateixa web corporativa, ja sigui a xarxes socials i
altres portals de difusió.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada (article 6.1.a del RGPD)
Destinataris: No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les,
limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos al Servei de Promoció Econòmica per telèfon 972 600 380 o a través
del correu electrònic: promocioeconomica@palamos.cat

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Promoció Econòmica

Documentació que s’adjunta :
Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
Currículum
Fotocòpia titulació exigida segons lloc de treball
Acreditació nivell C1 de català
Certificat de beneficiari/ària del Programa de garantia Juvenil o document
acreditatiu de la sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil
Certificat Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)

Lloc, data i signatura

Informació bàsica de protecció de dades del tractament de dades
Identificació del tractament: GESTIÓ DE DADES I DÚS D'IMATGE
Responsable del tractament: Ajuntament de Palamós. Àrea de Promoció Econòmica
Finalitat del tractament: Gestionar les dades de caràcter personal, les imatges i gravacions dutes a terme durant les
activitats d’ocupació i formació i emprenedoria
Aquestes imatges poden servir per il·lustrar publicacions, materials i vídeos promocionals de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme, així com per publicar-les a Internet, ja sigui a la mateixa web corporativa, ja sigui a xarxes socials i
altres portals de difusió.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada (article 6.1.a del RGPD)
Destinataris: No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les,
limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos al Servei de Promoció Econòmica per telèfon 972 600 380 o a través
del correu electrònic: promocioeconomica@palamos.cat

