ANNEX 4

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS DE
CONTRACTACIÓ DE PERSONES FORMADORES
DESTINACIÓ

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

CODI DIR3

A04021477

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Data de naixement
Sexe

Dona

Home

Altre

Telèfons de contacte
Adreça electrònica
Domicili
Municipi

Codi postal

Data d’alta
en el REFOIB

Núm. d’inscripció
en el REFOIB

ÀMBIT TERRITORIAL D’IMPARTICIÓ (marcau amb una X l’illa o illes)
Mallorca

Menorca

Eivissa

AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT DE VERIFICACIÓ
Autoritz l’IQPIB perquè comprovi d’ofici de certificació negativa del Registre
Central de Delinqüents Sexuals

DOCUMENTACIÓ (marcau amb una X la que adjunteu)
Còpia de certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
Experiència professional docent
Formació complementària relacionada amb noves tecnologies i metodologies
pedagògiques
Coneixements de català B2 o superior

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpfp.caib.es
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1

MÒDULS D’IMPARTICIÓ

Codi del mòdul formatiu

1

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpfp.caib.es

Denominació del mòdul formatiu

En cas que necessiteu afegir més mòduls d’impartició, s’ha de presentar l’annex 4A.
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MÈRITS AL·LEGATS (marcau amb una X els que adjunteu)
Experiència professional docent
Formació complementària relacionada amb noves tecnologies i metodologies
pedagògiques
Coneixements de català B2 o superior

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AUTENTICITAT DE LES DADES APORTADES I CONSENTIMENT DE
VERIFICACIÓ

Declar, sota la meva responsabilitat, que les dades aportades són certes i que la
documentació que he adjuntat a la sol·licitud és autèntica i autoritz l’Institut de
Qualificacions Professionals de les Illes Balears perquè ho verifiqui, si escau.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 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 la sol·licitud, per la qual cosa s’informa dels
aspectes següents:
Finalitat del tractament i base jurídica. Gestionar tant la inclusió a la borsa de
formadors per impartir diferents mòduls formatius a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes
Balears com els processos que se’n derivin per cobrir places o substitucions a aquests
centres el curs 2020-2021, d’acord amb l’article 6.1, lletres b) i c) del Reglament General
de Protecció de Dades.
Responsable del tractament. Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors (Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca), situada
al carrer del Ter, 16 (polígon de Son Fuster), 07009 Palma.
Termini de conservació de les dades personals. Les dades s’han de conservar durant
el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar
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 s’han de conservar d’acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
Existència de decisions automatitzades. El tractament de les dades ha de possibilitar
la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la
realització de perfils.
Transferències de dades a tercers països. No estan previstes cessions de dades a
tercers països.
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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 tractaments automatitzats (i, fins i
tot, de retirar el consentiment, si s’escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el
responsable del tractament esmentat anteriorment, mitjançant el procediment
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la
seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). Amb
posterioritat a la resposta 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).
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, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).
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