AJUNTAMENT D'ONDA

El Pla, 1
Tel.:964 600 050
Fax:964 604 133
NIF.:P-1208400-J

12200 ONDA (CASTELLÓ)

ANNEX VI
SOL·LICITUD PROVES SELECTIVES INSPECTOR POLICIA
1. DADES PERSONALS:
Cognoms i nom
NIF

Data de naixement

Direcció

CP

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

2. DADES DE LA CONVOCATÒRIA:
Convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'inspector de la Policia Local mitjançant
concurs-oposició per promoció interna.
3. EXPOSE:
Que reunisc els requisits exigits en la base segona de la convocatòria, comprometent-me, en cas de
ser seleccionat, a prestar el preceptiu jurament o promesa d'acord amb el que establix l'article 58.c de
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
4. SOL·LICITE:
Ser admés a les proves selectives per a cobrir una plaça d'inspector de la Policia Local i declare que
són certes totes les dades consignades en la sol·licitud.
5. DOCUMENTS QUE ADJUNT:
a) Còpia simple del DNI
b) Còpia simple de la titulació exigida
c) Resguard acreditatiu d'haver abonat els drets d'examen
Signatura

Onda,

de

de 201

ALCALDE-PRESIDENTE DE L'AJUNTAMENT D'ONDA
Les da des f acil it ades p er Vost é seran t ract ades per l’Aj unt ame nt d’O nda, en qual it at de Resp onsa ble de Tract ame nt , amb la f inal it at de
gestionar la sol·licitud/és manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de
compliment d'una missió realitzada en interés públic.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós
administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o
finalitats estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder
gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre
d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castelló o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@onda.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i
document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades (www.agpd.es).

