INSTÀNCIA
INSTANCIA

(Espai reservat per a segells interns)
(Espacio reservado para sellos internos)

Carrer Clot de l'Era, 12 46713 Bellreguard Tel. 962 81 55 11 www.bellreguard.net ajuntament@bellreguard.net

Sol·licitud de presentació en proves selectives
Solicitud de presentación en pruebas selectivas
DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

Presencial

Electrònic

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Telèfon / Teléfono

Municipi / Municipio

En qualitat de / En calidad de

Persona representant / Persona representante
Adreça electrònica / Correo electrónico

Persona presentadora / Persona presentadora

Sol·licite la recepció d'avisos de notificacions electròniques relatives a aquest tràmit en el compte de correu electrònic indicat.
Solicito la recepción de avisos de notificaciones electrónicas relativas a este trámite en la cuenta de correo electrónico indicada.

EXPOSA / EXPONE


Que reunix tots i cadascú dels requisits exigits en les bases de la convocatòria de / Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria de:

CONVOCATÒRIA PER COBRIR 2 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL, 1 MOBILITAT I 1 TORN LLIURE



Que coneix i acepta les bases reguladores de la convocatoria / Que conoce y acepta las bases reguladoras de la convocatoria.

SOL·LICITA / SOLICITA
Prendre part en el procés selectiu de / Tomar parte en el proceso selectivo de:

TORN MOBILITAT (Cal adjuntar tota la documentació requerida en les bases )
TORN LLIURE

TORN MOBILITAT

SIGNATURA / FIRMA

Resguard acreditatiu d'haver-hi ingressat els drets d'examen establits en les Bases. /
Resguardo acreditativo de haber ingresado los derechos de examen establecidos en
las Bases.

Bellreguard,

de

de

Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante

SEC06_0101

S’ADJUNTA / SE ADJUNTA

Les dades per vosté facilitats seran tractats per l'Ajuntament de Bellreguard, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels processos selectius de
personal, així com la gestió de les borses resultants dels processos selectius. Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A estos efectes,
haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l'Ajuntamen de Bellreguard: Carrer Clot de l’Era, 12, 46713 Bellreguard, València o, si és el cas, al nostre Delegat de protecció de dades
rpd@bellreguard.net
.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de
dades (www.aepd.es).
Té disponible més informació del tractament de les seues dades en: https://transparencia.bellreguard.net/proteccio-de-dades
Los datos por usted facilitados serán tratados por el Ajuntament de Bellreguard, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los procesos
selectivos de personal, así como la gestión de las bolsas resultantes de los procesos selectivos. usted. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament de Bellreguard: Calle Clot de l’Era, 12, 46713 Bellreguard, València
o, en su caso, anuestro Delegado de Protección de Datos.rpb@bellreguard.net Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:https://transparencia.bellreguard.net/proteccio-de-dades

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

