Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció/provisió de personal
Dades de la convocatòria
Núm.
Data publicació en el DOGC

Títol de la convocatòria

Número, Codi i Nom del lloc o llocs als quals s’opta, per ordre de preferència, si escau.

Dades personals
Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF/NIE/passaport

Data de naixement

Nacionalitat

Telèfon mòbil

Codi postal

Municipi

Adreça a efectes de notificació

Telèfon fix

Adreça electrònica

Titulació i/o formació
Titulació acadèmica oficial per participar en la convocatòria.

Llengua catalana
Nivell de coneixements de llengua catalana que s’al·lega

Entitat emissora del document acreditatiu

Llengua anglesa (si escau)
Nivell de coneixements de llengua anglesa que s’al·lega

Entitat emissora del document acreditatiu

Documentació que s’adjunta (si cal més espai, fer-la constar en full annex):

SOL·LICITO ser admès/sa a la convocatòria i DECLARO que són certes totes les dades que consigno, i que compleixo les
condicions exigides per treballar a l’Oficina Antifrau de Catalunya i les assenyalades especialment a la convocatòria.

(Localitat i data)

(Signatura)
Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals: veure pàgina següent d'aquest formulari
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Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes
dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que:
1-

El Responsable del tractament de les vostres dades és la Direcció de l’Oficina Antifrau de
Catalunya.

2-

Les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest formulari, que són
necessàries per participar en la convocatòria corresponent, i que s’obtenen, doncs, amb el vostre
consentiment, seran tractades en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament, ja que el tractament deriva d’una competència atribuïda per una norma amb rang de
llei. Article 26 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Normes
d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, 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, Reial decret-legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors i resta de
normativa d’aplicació.

3-

Les vostres dades seran incorporades a l’activitat de tractament “gestió de recursos
humans” de l’Oficina Antifrau de Catalunya

4-

La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la de gestionar els processos
de provisió de llocs de treball i de selecció del personal al servei de l’OAC d’acord amb les previsions
de l’art. 26 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

5-

Les vostres dades no es comuniquen a terceres persones, tret que la comunicació derivi
del compliment d’una obligació legal i sempre d’acord amb el principi de minimització de les dades,
ni està prevista la seva transferència internacional.

6-

Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat
per a la qual van ser recollides essent d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i
documentació.

7-

Les vostres dades personals (noms i cognoms) i quatre xifres aleatòries del vostre
document nacional d’identitat es publicaran a la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya
en els termes previstos a les bases que regeixen la convocatòria, d’acord amb allò que preveu la
Disposició addicional 7a. de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Tota la documentació publicada relativa al procediment de
provisió/selecció es mantindrà publicada a la seu electrònica fins a tres mesos després de la
publicació de la Resolució de nomenament. Un cop transcorregut aquest termini, només hi
romandran publicats la Resolució de la convocatòria i el resultat del procés selectiu, d’acord amb les
previsions de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i en base al principi de limitació del termini de conservació de les
dades de caràcter personal.

8-

Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són
delegadapd@antifrau.cat C/Ribes núm. 3, 08013-Barcelona, amb la qual podeu contactar per a
totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades de caràcter personal.

9-

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de
portabilitat de les dades i d’oposició d’acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del
Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril mitjançant una comunicació adreçada a la Direcció de
l’Oficina Antifrau de Catalunya a l’adreça electrònica bustiaoac@antifrau.cat o mitjançant els
formularis que trobareu a la seu electrònica de l’OAC. Podeu adreçar una reclamació a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici
dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans
no electrònics adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://
seuelectronica.antifrau.cat/ca/proteccio-de-dades.html
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