SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A PROVES SELECTIVES
PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIE / NIF

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Notificació electrònica
Correu electrònic

Mòbil

F0145.1

SOL·LICITO
Ser admès/esa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud.
DADES PERSONALS
Data de naixement

Sexe:

Home

Dona

Persona no-binària

Dades de la convocatòria
Categoria
Sistema de selecció:

Núm. DOGC
Concurs oposició

Torn reservat per a discapacitats:

Oposició

SI

NO

B2

B

Data de DOGC

Concurs de mèrits

Dades específiques
Titulació
Nivell de català que s’acredita:

C

D

C1

C2

Cal fer proves

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
DECLARO, que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que reuneixo les condicions
exigides per a l’ingrés a l’Administració Pública i les assenyalades especialment en la convocatòria a què fa referència aquest
procés selectiu.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
D’acord amb les bases reguladores s’aprova la següent documentació:
Titulació acadèmica exigida en aquesta convocatòria.
Certificat de llengua catalana.
Certificat de llengua espanyola, si s’ecau.
Declaració responsable segons model F0144.
Certificat d’antecedents penals, a les convocatòries per a places de Guàrdia Urbana. (Documentació a verificar
per l’Ajuntament)
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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A PROVES SELECTIVES

OPOSICIÓ EXPRESSA DE L’INTERESSAT A LA CONSULTA DE DADES QUE CONSTEN EN L’ADMINISTRACIÓ

F0145.1

NO DONO EL CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Badalona consulti les dades següents:
• Consulta inexistència d’antecedents penals.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Selecció de Personal. La gestió dels processos de selecció de personal i de la bossa de treball.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat
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