
ANNEX 1: Sol·licitud 

A L’ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL 

Dades de l’interessat 

Nom i Cognoms: DNI 

Domicili: 

Població: Codi Postal: 

Correu electrònic: Telèfon: 

EXPOSO: 

- Que m’he assabentat de la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir dues places

d’auxiliar administratiu/va, així com la creació d’una borsa de treball per al nomenament

d’interins i altres vacants de curta durada.

- Que desitjo participar en el concurs oposició atès que reuneixo les condicions assenyalades

en la Base Quarta.

- Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

- Que accepto les bases de la convocatòria.

- Que accepto les notificacions d’aquest procés de selecció per mitjà d’edictes publicats al
taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Taradell.

SOL·LICITO: 

- Ser admès al procediment de selecció.

Informació sobre protecció de dades personal 

Les dades facilitades en aquest document s’incorporaran als sistemes de tractament de l’Ajuntament de Taradell, 
amb CIF P0827800D i domicili al carrer de la Vila, 45 08552 TARADELL amb la finalitat de gestionar la sol·licitud i 
totes aquelles gestions inherents per formar part en el procés selectiu.



Les dades es conservaran mentre perduri el procediment en qüestió, i, en tot cas, durant el termini 
legalment previst per les normatives en cada moment vigents. 

Les dades no se cediran a tercers sense l’autorització prèvia de l’interessat, a excepció d’aquells 
organismes públics els quals estem obligats per imperatiu legal. 

Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les 
dades davant del Responsable del tractament: presencialment a l’Ajuntament de Taradell al carrer de la Vila, 
45, 08552 Taradell, per e-mail dpo@taradell.cat o per la seu electrònica. En qualsevol cas, haurà d'aportar 
còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant un correu electrònic a dpo@taradell.cat 
o per correu postal al carrer de la Vila 45, 08552 Taradell.

Datació i signatura 

Datació Signatura 
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