
 

                                                                                                                                                                                                  

Model de sol·licitud de verificació de compliment dels requisits del programa Joves en Pràctiques
(en endavant JENP) 2019 – 20. Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

En/na ..............................................................................................................................................

DNI ...........................................................

Correu electrònic  (és necessari  que estigui  escrit  amb claredat atès que la informació concreta per a la selecció
s’enviarà a través d’aquest mitjà)

.........................................................................................................................................................

Telèfon mòbil ..............................................

Telèfon fix ...................................................

Adreça ..............................................................................................................................

DEMANO

Que les meves dades siguin trameses a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Figueres, amb la
única finalitat de verificar si compleixo, o no, els requisits del programa Joves en Pràctiques (JENP) 2019 –
20.

En el cas que compleixi els requisits, que des de l’OTG, es trameti el meu Currículum Vitae, al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, per participar en el procés selectiu del lloc de treball següent:

.............................................................................. .........................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2) Estic informat/da que la presentació d’aquesta sol·licitud és de caràcter informatiu i que no em genera cap
tipus de dret, en relació al procés selectiu del programa JENP 2019 – 20. A més a més, només s’ofertaran
els  llocs  de  treball  que  siguin  finançats  des  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  a  través  de
l’oportuna resolució d’aprovació.

........................................, a ...... de ............... de 2019

(signatura)

Fer  arribar  a  promocio@altemporda.cat,  o  directament  a  l’oficina  de  Promoció  Econòmica  del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (carrer Clerch i Nicolau 2 E de Figueres) en horari de 9 a 14 h. Tf.
972.514.470.

Data màxima de sol.licitud: 14 d’octubre de 2019.

Responsable  del  tractament:  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.  Finalitat  del  tractament: Les  dades  s'utilitzaran,  única  i
exclusivament per verificar si l’aspirant compleix els requisits per participar en el procés selectiu del programa Joves en Pràctiques
(JENP) 2018-19 .  Legitimació:  Obligació legal  i  consentiment de l’interessat mitjançant la present autorització.  Les dades són
obligatòries per a la gestió que esteu realitzant. Destinataris: Les seves dades no seran cedides a tercers.  Informació Addicional:
Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat a la web www.altemporda.cat . Drets de les persones: Podeu accedir a
les vostres dades,  rectificar-les o suprimir-les,  oposar-vos al  tractament  i  sol·licitar-ne la limitació,  enviant la vostra sol·licitud al
Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Carreu Nou, 48, 17600-Figueres (Girona), mitjançant la Seu
Electrònica, o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat
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