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Sol·licitud. (Recursos Humans) 

 

Dades personals  

Nom i cognoms  Tipus de document  Núm. de document 

       NIF   NIE  Passaport         

Domicili  Població  Codi postal 

                    

Telèfon mòbil Correu electrònic  Canal pel qual vol rebre resposta 

             Correu electrònic  Correu postal  

Cos/categoria Centre de treball 

            

 

Descripció de la sol·licitud 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

Documentació que adjunta   

   

 

 

 
 

Localitat i data 
      
Signatura 
 
 
 
 

 
Nota: Amb la signatura d’aquesta sol·licitud doneu el vostre consentiment per accedir i/o verificar les dades per interoperabiltat quan 
escaigui d’acord amb la naturalesa de la sol·licitud. 
Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 

Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Legitimació: Consentiment de l’interessat/da, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona atribueix al Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Destinataris: No es fa cessió de dades. 

Conservació: Tota la informació del Consorci està subjecta a la normativa de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de 

gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Es poden consultar aquests terminis a http://taad.cultura.gencat.cat/. 

Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis 

electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/ 
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