ANNEXE 2
Model de sol·licitud
SOL·LICITUD PER AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL DE LA FBSTIB
DADES DE LA PERSONA SOLICITANT
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:
Localitat:
Població:
Codi postal:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:

Núm.:

Borsa a la que opta:
Plaça sol·licitada:
Titulació al·legada:
Nivell de coneixements de català:
Carnet de conduir (tipus):
Reserva discapacitat (=/>33 %):
DECLARACIÓ
DECLARO:
1. Que reuneixo tots els requisits i condicions per a aquesta plaça.
2. Sota la meva responsabilitat, que són certes i comprovables les dades d’aquesta sol·licitud, així com les del currículum
i les de l’autovaloració que s’adjunta.
En compliment de lo disposat al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la directiva 95/46/CE (RGPD) y la llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals, els informem que les seves dades seran tractades
per la FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS (FBSTIB) amb la finalitat de dur a terme
els processos de selecció de personal atenent als principis de mèrit i capacitat, així como també els criteris de idoneïtat,
competència professional i experiència, mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, tal como es
requereix a l’article 30 del IV Conveni Col·lectiu de la FBSTIB de 6 de novembre de 2014. La base jurídica per el
tractament de les seves dades es el consentiment.
Les seves dades seran conservades durant un termini de 3 anys des de la seva participació en el procés selectiu
Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal de comunicació
Pot exercitar els seus drets de rectificació, accés, supressió, oposició, limitació i portabilitat en els termes legals
mitjançant un correu electrònic dpd@fbstib.org o per escrit a la següent direcció; Rosselló i Caçador, nº, 20, Palma de
Mallorca, (Illes Balears).
S`haurà de identificar a la pròpia comunicació de sol·licitud, per correu electrònica o direcció física, així com indicar la
següent informació:
- Dret que sol·licitar exercitar
Q
- Nomi i llinatge del sol·licitant
- Fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent del sol·licitant
A més, te la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant la
seva seu electrònica.
La finalitat del tractament es dur a terme els processos de selecció de personal.

…………...............……, ……… de …………………………… de 20…...
[firma]

Destino: COMISIÓ SEL.LECCIÓ FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS

