Declaració jurada per convocatòria de l’Ajuntament de Teià
(Piscina Municipal, 2021 )

Dades personals
DNI/NIE

Nom i cognoms

Adreça electrònica

Municipi del centre de treball

Mòbil

Telèfon

Nom del centre de treball

Lloc de treball

Juro/Prometo
Que no estic separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les
administracions publiques, ni em trobo inhabilitat/ada per exercir funcions públiques.
Que no tinc cap altre nomenament com a personal interí ni realitzo cap altra activitat
remunerada, ni pública ni privada, i per tant, no em trobo sotmès o sotmesa sota el règim
d’incompatibilitats.
Que no pateixo cap malaltia ni tinc cap impediment físic o psíquic que m’impossibiliti el normal
exercici de les funcions encomanades al procés selectiu.
Que no he estat condemnat/da per cap delicte, ni sotmès o sotmesa a cap sanció disciplinària
o condemna penal que m’impossibiliti l’accés a la funció pública.
LLoc i data

Signatura

Segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i en allò que no contravingui a aquest, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, el titular queda informat i presta el seu
consentiment perquè les dades facilitades siguin incorporades al tractament d’expedients de RRHH amb la finalitat de donar compliment
al tràmit d’aquesta convocatòria. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan les
dades no siguin necessàries per a la finalitat perquè van ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació i oposició del
tractament, en determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
L’interessat podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes en la legislació, acreditant la seva identitat
dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT DE TEIÀ o sol·licitar-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rrhh@teia.cat

