ANNEX I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVES AL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER AL LLOC DE FEINA DE GERÈNCIA A «SERVEI D’INFORMÀTICA LOCAL DE
MENORCA, S.A.» («SILME, S.A.»)
D./Dª

amb D.N.I. número

amb domicili a la localitat de

al carrer

amb telèfon de contacte

i correu electrònic

DECLARA RESPONSABLEMENT

• Que reuneix tots els requisits per poder participar en el procés de valoració del lloc de feina de
GERÈNCIA a SILME, S.A.

• Que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública ni es
trobar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

• Que no pateix malaltia o alteració física o psíquica incompatible amb les funcions a exercir.
• Que garanteix l’absoluta confidencialitat de tota la informació, dades i documentació que li hagi
pogut ser lliurada en virtut d’aquest procés de selecció.

Per tot l’exposat, mitjançant la present sol·licitud adjunta la següent documentació exigida en les Bases en
el següent ordre:
1. Fotocòpia del DNI o, si no es té la nacionalitat espanyola, del document acreditatiu de la
identitat del sol·licitant (NIE o targeta de residència).
2. Currículum vitae actualitzat amb les dades personals, acadèmiques i laborals de caràcter general i,
de manera específica, la trajectòria professional, experiència i formació relacionada amb les
funcions i responsabilitats de la plaça que es convoca.
3. Document que acrediti estar en possessió de la titulació universitària oficial requerida.
4. Certificat del nivell C1 de català. SI ☐

NO ☐

5. Tota la documentació acreditativa de l’experiència professional i mèrits segons els
criteris de l’apartat 11.1 de les Bases a efectes de la seva valoració en la primera fase del procés de
selecció.
6. Annex II complimentat i degudament signat relatiu a la «Informació i consentiment en l’ús
de les dades personals» en el present procés de selecció.
SOL·LICITA
Ser admès/a al procés de selecció per al lloc de feina de GERÈNCIA a SILME, S.A.
,
La persona sol·licitant
(Signatura)

de

de 2021

ANNEX II
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT D'UTILITZACIÓ DE DADES PERSONALS EN VIRTUT DEL PROCÉS
DE SELECCIÓ PER AL LLOC DE FEINA DE GERÈNCIA A «SERVEI D’INFORMÀTICA LOCAL DE
MENORCA, S.A.» («SILME, S.A.»)
En acompliment del Reglament (UE) 2016/679 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 («RGPD») i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals , «SERVEI D’INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA, S.A.» («SILME, S.A.») informa que:

• El Responsable del tractament de les seves dades personals és SILME, S.A. amb qui podrà contactar a
•
•
•
•
•
•
•
•

través de l'adreça carrer Borja Moll, 51, 07001 de Maó o a través del següent correu electrònic
dpo@silme.es
Les dades personals que ens proporciona són necessàries per tal de gestionar la seva sol·licitud en la
present convocatòria.
Les seves dades seran conservades durant el temps necessari per a aquesta gestió i, en qualsevol cas,
durant el temps en què es puguin derivar possibles responsabilitats o reclamacions.
No es realitzaran amb les seves dades decisions automatitzades o elaboració de perfils.
La legitimació del tractament està basada en el seu consentiment de conformitat amb el què estableix
l'article 6.1.a) del RGPD.
No estan previstes cessions de les seves dades a tercers ni tampoc transferències internacionals.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i la limitació o
oposició al seu tractament dirigint un escrit a SILME, S.A. a l'adreça postal o a l'adreça de correu
electrònic abans esmentades.
En cas que l'exercici dels seus drets no sigui atès o no estigui conforme amb el resultat de la mateixa, té
dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció
de Dades).
En procedirà a l’enregistrament de veu de l’aspirant per part de l’Òrgan de selecció per a la realització
de la segona fase d’«Exposició i defensa de la Proposta de treball» i de la tercera fase d’«Entrevista
personal», respectivament, als sols efectes de possibles impugnacions que se’n derivin en les mateixes.

Informat de l'anterior, D/D.ª

manifesta:

1. Que la persona signant coneix i accepta que en la documentació que es presenta a l'efecte d'avaluar la
sol·licitud presentada figuren les següents dades personals:
- Nom i cognoms.
- DNI.
- Domicili.
- Correu electrònic.
- Dades curriculars, laborals i acadèmiques.
- Veu.
2. Que la persona signant autoritza a SILME, S.A., per utilitzar les dades personals relacionades en l'anterior
número 1, per a l'avaluació de la seva candidatura per a la convocatòria del lloc de feina de GERÈNCIA de
SILME, S.A. i, en cas de resultar seleccionat, per al seguiment del contracte.
,
La persona sol·licitant
(Signatura)

de

de 2021

