Espai reservat per al Registre General de
l’Institut del Teatre

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ
DE LLOC BASE A L’INSTITUT DEL TEATRE
PER CONCURS DE MÈRITS
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi
Lloc de treball
DADES PERSONALS
Cognoms i Nom

NIF

Domicili
Població

CP

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Nacionalitat

Mail
Data Naixement

DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i nom
Telèfon fix

NIF
Telèfon mòbil

Mail

OBSERVACIONS
(Si teniu necessitats per fer les proves, indiqueu-les)
El/la sotasignat/da, manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria i reunir tots els requisits exigits a la
base reguladora. Així mateix, DECLARA que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, i
SOL·LICITA participar en aquesta convocatòria.
SIGNATURA
(signatura del peticionari)

Barcelona,

de

de 20_ _

EXCM. SR,/A. PRESIDENT/A DE L’INSTITUT DEL TEATRE

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD


Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria



Escriviu les dades en majúscules



Assegureu-vos que les dades que heu escrit són perfectament llegibles en tots els
exemplars



A la pàgina web de l’Institut del Teatre: http://institutdelteatre.cat trobareu tota
informació d’aquest procés selectiu



No empleneu l’espai reservat per al Registre General



No oblideu de signar la sol·licitud

Us informem que les dades personals facilitades en aquest procés selectiu seran tractades
per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, amb l’única
finalitat de gestionar-lo, d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, la
Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de
dades (delegatprotecdades@diba.cat).
Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu
oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades(APDCAT).
Les dades facilitades, un cop finalitzat el procés selectiu que n’ha originat la recollida, seran
conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de funció
pública i d’arxiu històric.
Així mateix, us informem que ni se cediran ni es transferiran sense el vostre consentiment o
una previsió legal, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i
limitació al tractament de les dades, d’acord amb la legislació vigent, a través de la Seu
electrònica o presencialment a les oficines del Registre.

