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Annex II: SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Denominació 
Núm. referència  
Activitats formatives (Annex I): 
1. 
2. 
3.       
                                                                                      
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom                                                  Cognoms                                                                                               
 
DNI/NIE                                            Domicili                               
 
Municipi                                           Codi Postal                                  Província 
 
Telèfon                                             Adreça electrònica  
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
               
               Declaració responsable (Annex III) 

 Currículum Vitae 
  

 

El/La sotasignant SOL·LICITA ser admès a les proves selectives a les que es refereix la present 
sol·licitud i DECLARA que són certes les dades consignades, i que reuneix les condicions exigides 
per a l’ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria anteriorment esmentada, 
comprometent-se a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud 
així com en els documents annexats a la mateixa. Així mateix, declara que coneix íntegrament el 
contingut de les bases de la convocatòria. 

Data i signatura 
 
 
 
 
 
 

Les dades personals aportades seran tractades per la Fundació com a Responsable del Tractament. La finalitat serà 
gestionar la selecció de persones interessades en participar en la convocatòria, avaluació dels candidats i informació 
sobre la convocatòria i resultats. La legitimació del tractament serà el consentiment de la persona interessada i el 
compliment de missió d’interès públic. Les dades no es comunicaran a terceres persones. Durant el procés es podran 
publicar dades identificatives dels participants a efectes de notificació. Els aspirants podran exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a dpdfundacioif@udg.edu. A la 
web podran consultar informació addicional sobre la política de protecció de dades de la Fundació.  
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