ANNEX III
(REBUIG OFERTA D'OCUPACIÓ) / ANEXO III
(RECHAZO OFERTA DE EMPLEO )
Sr./Sra.

i domicili a efecte de notificacions en la localitat de

amb DNI
carrer/plaça

telèfon
amb data

CP

província de

i, expose que;
una oferta de treball amb les següents

he rebut de l'Espai LABORA de

característiques:
Oferta
Entitat
Ocupació
Durada del contracte
Localitat del lloc de treball
Mitjançant el present escrit MANIFEST la no acceptació de l'oferta de treball descrita, a causa dels següents motius:

Així mateix, DECLARE
ser perceptor o sol·licitant
no ser perceptor o sol·licitant

de prestacions per desocupació, sent coneixedor de les conseqüències que es poden derivar de la presentació d'aquesta
renúncia.

D./Dña.

y domicilio a efectos de notificaciones en la localidad de

con DNI
calle / plaza

teléfono
con fecha

CP

provincia de

y, expongo que;
una oferta de trabajo con las siguientes

he recibido del Espai LABORA de

características:
Oferta
Entidad
Ocupación
Duración del contrato
Localidad del puesto de trabajo

Asimismo, DECLARO
de prestaciones por desempleo, siendo conocedor de las consecuencias que se pueden derivar de la presentación de esta
renuncia.

no ser perceptor o solicitante
,

d'

de

Signatura / Firma
De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, com a responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació, amb la finalitat de gestionar l'objecte d'aquest formulari. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i
del fet que no és objecte de decisions individuals automatitzada respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme, presentant escrit en el registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el delegat
de Protecció de Dades dpd@gva.es o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s’ha vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina
web de LABORA http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades
De conformidad con la legislación, europea, y española en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación supresión y potabilidad de sus datos de carácter personal, limitación y oposición
de los tratamientos y del hecho de no ser objeto de decisiones individuales automatizada respecto a sus datos personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá
reclamar ante el Delegado de Protección de Datos dpd@gva.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto de entender vulnerado el derecho en protección de datos. Más información sobre el
tratamiento de los datos en la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/proteccio-de-dades
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ser perceptor o solicitante

EMP0456E

LABORA

Mediante el presente escrito MANIFESTO la no aceptación de la oferta de trabajo descrita, a causa de los siguientes motivos

