SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES PROVES SELECTIVES CORRESPONENTS
A LA CONVOCATÒRIA DE 2017
COS (Indicau el cos, l’escala i/o l’especialitat a què aspirau.)

DADES PERSONALS
LLINATGES

NOM

DNI

SEXE (D/H)

DATA NAIXEMENT
/

DOMICILI

NACIONALITAT

/
CP

LOCALITAT

ILLA

PROVÍNCIA

TELÈFON1

TELÈFON2

ADREÇA ELECTRÒNICA QUE AUTORITZAU A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS

DADES DE PARTICIPACIÓ
ILLA

TORN

MALLORCA

LLIURE

MENORCA

PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL

EIVISSA

PROMOCIÓ INTERNA CREUADA

(Només podeu
optar a un torn.)

FORMENTERA

RESERVA PERSONES AMB DISCAPACITAT

SÍ

ADAPTACIONS DE TEMPS I DE MITJANS QUE NECESSITAU
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PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat, en cas de NO DONAR
el consentiment perquè l’Administració el comprovi.



Resguard acreditatiu del pagament dels drets d’examen (taxa).



En el supòsit d’accés per a la reserva de persones amb discapacitat, aportau un certificat
dels equips multiprofessionals de la direcció general competent o organisme equivalent.

Disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l’illa a les
places de la qual optau, sempre que aproveu, com a mínim, un exercici de l’oposició
de les proves selectives corresponents.
MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

CONSENTIMENT
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu, s’entén atorgat
el consentiment per a la consulta de dades relatives al DNI i la titulació.
En cas contrari, si NO donau el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent:
NO don el consentiment per a la consulta de les meves dades d’identitat i titulació
mitjançant el Sistema de Verificació de dades d’Identitat i titulació, i present una
fotocòpia del DNI.

SOL·LICITUD, DECLARACIÓ, LLOC, DATA I SIGNATURA
El sotasignat/la sotasignada SOL·LICIT ser admès/admesa a les proves selectives a les
quals es refereix aquesta sol·licitud, DECLAR que són certes les dades que s’hi consignen i
que reunesc els requisits exigits per a l’ingrés i els especialment assenyalats en la
convocatòria esmentada, AUTORITZ perquè l’Administració tracti les meves dades
personals als efectes que es derivin d’aquesta convocatòria i em compromet a provar
documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.
DON el consentiment perquè l’Administració tracti les meves dades personals als efectes
que es derivin d’aquesta convocatòria en els termes que s’especifiquen a continuació:
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, us informam del tractament de dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestió dels procediments de selecció i
provisió corresponents; gestió de la formació de personal de les administracions
públiques, del seu sector públic instrumental, de les agrupacions de voluntaris de
protecció civil i de les persones que tenen alguna discapacitat ; gestió dels recursos
humans al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. De
conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears;
2/3

l’Acord per a la formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març
de 2018.
b) Responsable del tractament: el director gerent de l’Escola Balear d’Administració
Pública (c/ del Gremi de Corredors, 10, 07009 Palma. Bústia de correu: ebap@caib.es).
c) Destinataris de les dades personals: se cediran les dades personals a interessats del
mateix procediment de concurrència competitiva; Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques; Direcció General de la Dependència; Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; Registre Central de Personal; INAP; Intervenció
General de l’Estat, Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes; Defensor del Poble o
òrgan equivalent autonòmic; Ministeri Fiscal; jutges o tribunals; Parlament de les Illes
Balears.
d) Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps
necessari per complir la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les
possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les
dades. És aplicable el que disposa la normativa d’arxius i documentació. Les dades
econòmiques es conservaran d’acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
e) Existència de decisions automatitzades: no estan previstes cessions de dades a
tercers països. El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o
consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.
f) Exercici dels 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 escau, en els termes que estableix l’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 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.
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 contacte: protecciodades@dpd.caib.es

......................................................................., ...........d........................................ .de.....................
Signatura

CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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