ANNEX 2
Sol·licitud per formar part de la convocatòria d’una plaça de lloc base de tècnic superior de l’IEB
DESTINACIÓ

Institut d’Estudis Baleàrics

SOL·LICITANT
Llinatges:
DNI:

Nom:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

Adreça postal:
Localitat:

CP:

Municipi:

Adreça electrònica:
EXPÒS:
1. Que m'he assabentat de la convocatòria d'un procediment selectiu per cobrir un lloc de treball
vacant de tècnic superior d'administració general a l'Institut d'Estudis Baleàrics.
2. Que complesc tots els requisits i les condicions que figuren en l'annex 1 de les bases de la
convocatòria.
SOL·LICIT:
Que se m'admeti per participar en el procediment selectiu esmentat.
DOCUMENTACIÓ
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per obtenir dades de documents
elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o
sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necessàries per tramitar aquesta
sol·licitud.
M’opòs que l’IEB obtengui telemàticament les dades obtingudes de la documentació següent:
el DNI
els títols universitaris
el certificat de coneixements de llengua catalana expedit per la conselleria competent en matèria
de política lingüística o per l’EBAP
Per això present els documents que, entre d’altres, consten en l’apartat «Documentació que
s’adjunta».
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Documentació que s’adjunta (Indicau els documents presentats)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar:
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que em compromet a aportar la
documentació per acreditar-ho en el cas que l'Administració me la requereixi.
2. Que no he estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estic inhabilitat
per a l’exercici de la funció pública, i que em compromet a comunicar a l’IEB qualsevol canvi que es
produeixi en aquest sentit en la meva situació personal.
3. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són
necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents al lloc de feina que s’ofereix.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades obtingudes a través d'aquest formulari o del currículum seran tractades de conformitat
amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia de drets digitals.
Tractament de les dades
La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del procediment
selectiu. El responsable del tractament és l'Institut d'Estudis Baleàrics. Els destinataris de les dades
personals són els membres de la Comissió Tècnica de Valoració, regulada en el punt 5 de les bases de
la convocatòria (annex 1). Les dades personals es poden cedir d'acord amb el que estableix la
legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Exercici de drets i reclamacions
En qualsevol moment, els aspirants poden exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació,
de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i,
fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament esmentat),
adreçant un escrit al responsable del tractament (Institut d'Estudis Baleàrics, carrer de l'Almudaina, 4,
07001, Palma).
AUTORITZ:
L’IEB perquè tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d’aquesta convocatòria.
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