
 

  ANNEX 3. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL LLOC DE TREBALL DE  
COORDINADOR/A DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA I A LA BORSA DE TREBALL 
PER A SUBSTITUCIONS 

  Edició: 1 Pàgina 1 de 1 

 

       ANY:   2021 
 

  

 

1. DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom     Primer llinatge Segon llinatge 

NIF/pasaport  Data naixement Telèfon contacte Correu electrònic 

Domicili Núm. Esc. Pis 

Localitat Municipi CP 

 
2. DADES ACADÈMIQUES 

Titulació: 

 
3. EXPÒS: 

Que complesc i accept totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases de la convocatòria pública per cobrir, amb 
caràcter temporal, el lloc de treball de la categoria de coordinador/a de tecnificació esportiva i la borsa de treball per a 
substitucions, fet que acredit amb la documentació adjunta. 
 

4. SOL·LICIT: 
Ser admès o admesa en aquesta convocatòria. 
 
 

5. RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN ANNEXOS A LA SOL·LICITUD: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

 
......................................,........ d ......................................... de 2021 
 
 
[rúbrica] 
 
 
De conformitat amb el que prescriu la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades que figuren en aquesta sol·licitud 
són recollides en un fitxer anomenat CURRÍCULUMS, que és titularitat de la Fundació per a l’Esport Balear, amb domicili a aquests efectes al carrer Gremi 
Forners, 4, de Palma (CP 07009). Totes les dades que s’indiquin són obligatòries, i la seva negativa suposarà la impossibilitat de participar en el procés de 
selecció. La finalitat de l’enregistrament és la gestió adequada del procés de selecció.  
 
Mitjançant la signatura, la persona aspirant presta el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser tractades amb la finalitat esmentada i el 
nivell de protecció d’aplicació. Igualment, consent i autoritza que la Fundació conservi les dades proporcionades, encara que la seva sol·licitud no sigui admesa o 
no finalitzi el procés de selecció, per complir amb les obligacions legals d’aplicació.  
 
La persona afectada pot exercir els drets que reconeix la Llei, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant un escrit a l’adreça 
esmentada més amunt, en el qual s’haurà d’indicar el nom, llinatges, adreça als efectes de notificació, i s’ha d’adjuntar una còpia del document oficial 
d’identificació. 

 


