
A N N E X  II

FULL D'AUTOBAREMACIÓ
(Totes les dades han de ser acreditades documentalment i acompanyades a la sol·licitud)

COGNOMS I NOM:

DNI NÚM.:  

Puntuació
No haver disfrutat d'una altra beca de la mateixa finalitat en aquest
Ajuntament: 5 punts.

Discapacitat: 
Discapacitat sensorial igual o superior al 65 %: 2 punts.
Discapacitat intel·lectual igual o superior al 65 %: 4 punts.

 

Formació  específica: programes formatius  específicament  dirigits  a
persones amb discapacitat: 4 punts.

Formació complementària: cursos o tallers de formació laboral que no
formen part de l'expedient acadèmic: màxim 4 punts.

De 20  a 100 hores 0,50  punts

De 101 a 200 hores 1  punt

De 201 a 300 hores 2  punts

De 301 a 400 hores  3  punts

De 401 hores o més 4  punts

TOTAL AUTOBAREMACIÓ
                              
La persona interessada

Firma ________________________

Onda,  de/d'  de 202      

Les  dades  faci l i tades  per  Vosté  seran  tractades  per  l 'Ajuntament  d'Onda,  en  qual i tat  de  Responsable  de  Tractament,  amb  la  f inal i tat  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, si és el 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, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós-
administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el 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 comunicades a les entitats públiques o privades, a les que 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, si és el 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, si és el 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 el cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document a què 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 de l'Agència Espanyola de protecció de dades
(www.agpd.es).
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