ANNEX 5
Model de SOL·LICITUD
Espai reservat
l’Administració

per

a

Sol·licitud de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors
de religió
DADES PERSONALS
DNI/passaport

Data de caducitat

Data de naixement

1r llinatge

Província de naixement

2n llinatge

Nom

Localitat de naixement

Home 

Dona 

Nacionalitat (només per a estrangers)

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Municipi

Adreça

Província

Codi postal
Adreça electrònica

DADES DE LA SOL·LICITUD
Diòcesi (*):

Mallorca  Menorca  Eivissa i Formentera 

(*) Diòcesi per a la qual heu estat proposat/ada per l’autoritat eclesiàstica.

TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA
Nota mitjana:

Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

TITULACIÓ PER IMPARTIR CLASSES EN LLENGUA CATALANA
Nivell:

DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA O EQUIVALENT

NOUS MÈRITS PRESENTATS AMB AQUESTA SOL·LICITUD PERQUÈ ES VALORIN


Mèrits corresponents al punt 1 de l’annex 3



Mèrits corresponents al punt 2 de l’annex 3



Mèrits corresponents al punt 3 de l’annex 3

FUNCIÓ SELECCIONADA (**)



Religió
Religió

NIVELL: mestres d’educació infantil i primària
NIVELL: professors de secundària i batxillerat

(**) Només podeu seleccionar una de les dues opcions.

AUTORITZACIONS
 Autoritz la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca perquè sol·liciti al Registre
central de delinqüents sexuals un certificat negatiu que acrediti que no he estat condemnat
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic
d’éssers humans (art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei
26/2013, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència).
 Autoritz la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca perquè consulti al Registre de la
DGP les dades del meu DNI.
 En el cas de NO autoritzar alguna de les dues autoritzacions anteriors, ADJUNT a aquesta sol·licitud el certificat negatiu
que acredita que no he estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic
d’éssers humans.
Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

SOL·LICIT participar en el procediment a què es refereix aquesta sol·licitud.
DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc els requisits i les condicions
per poder participar en aquest procediment.
_________________, ____ d__________________de 20___
[Signatura]

Política de privacitat
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
l’emplenament de l’Annex 5, per la qual cosa s’informa dels següents aspectes:
a) Finalitat del tractament 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 universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021, d'acord amb l’article 6.1, b i c del Reglament General de
Protecció de dades.
b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca), 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 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 es conservaran 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 automatitzada. No està 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
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 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 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).
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, Cultura i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2,
07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

He llegit la política de privacitat i l’accept. 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA
DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

