Ajuntament de Forallac
MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA PER A MENORS D'EDAT

El/la Sr/a ______________________________________________________
amb DNI ________________________
com a pare/ mare/ tutor legal del menor d’edat amb nom
______________________________________________________________
amb DNI ________________________
AUTORITZO al/la meu/va fill/a a participar en el procés de selecció de personal
del Projecte “Va de feina 2021” per a una plaça de: Operari de suport a la Brigada
de l’Ajuntament de Forallac.

I per a que consti, signo,

Forallac, ___
de 2021
Abril
03 de ____________

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Ajuntament de Forallac
Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives en la gestió de recursos humans.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta
Entitat.
Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha
previsió de transferències a tercers països.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.
Informació Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://forallac.eadministracio.cat/privacy
Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguin
ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interès general Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable
Ajuntament de Forallac
Finalitat Principal gestió de recurs que es realitzen pel Ajuntament de Forallac Legitimació Consentiment
Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del tractament de les Dades. No hi ha
previsió de transferències a tercers països.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.
Informació Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://forallac.eadministracio.cat/privacy#note6

