ANNEX 4
Sol·licitud per cobrir places com a professor especialista a centres educatius
públics de les Illes Balears
Dades personals
NIF/passaport:
1r llinatge:

2n llinatge:

Data de naixement:

Província de naixement:

Sexe:

Home 
Dona 

Data de caducitat:
Nom:
Localitat de naixement:

Nacionalitat (només per a estrangers):

Dades als efectes de notificació i comunicació
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:

Adreça de correu electrònic:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Província:

SOL·LICIT: Que m’admeteu al concurs públic per cobrir, com a professor especialista de
centres educatius públics de les Illes Balears, una de les places següents:
Equips electrònics
Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes i aplicacions informàtiques
Alemany
Italià

C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

Política de privacitat
De conformit at amb el Reglament (U E) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els
sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant l’emplenament
de l’Annex 5, per la qual cosa s’informa dels següents aspectes:
a) Finalitat del tract ament i base jurídica: gestionar tant la inclusió a la borsa de professors de religió de la Direcció
General de Personal Docent com els processos que se’n derivin per cobrir places vacants o substitucions a centres
públics d’ensenyament no universit ari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
Balears per al curs 2019-2020, d'acord amb l’article 6.1, b i c del Reglament General de Protecció de dades.
b) Responsable del t ractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d’Educació i Universitat), amb domicili
al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009, Palma.
c) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb
la finalitat per a la qual es recolliran i per det erminar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades
econòmiques es conserv aran d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
d) Existència de decisions automatitzades: El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o
consultes de forma automatit zada. No est à prevista la realització de perfils.
e) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.
f) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets
d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractamen ts
automatitzat s (i, fins i tot , de ret irar el consentiment, si s'escau, en els termes que estab leix el RGPD) davant el
responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de
protecció de dades personals” , previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib .es).
També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en el punt 6.4 d’aquest annex.
Amb post erioritat a la respost a del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la
“Reclamació de tutela de drets” davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
g) Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de
contact e: protecciodades@dpd.caib.es

He llegit la política de privacitat i l’accept. 
DECLAR: Que són certes les dades proporcionades i que complesc els requisits i les
condicions per poder participar en aquesta convocatòria.

_________________, ____ d __________________de 2019

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT

C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

