
Annex 1 
FORMACIÓ TREBALL FORESTAL  

Sol·licitud participació procés de selecció 

En/na ......................................................................., major d’edat amb 
NIF/NIE ...................... i domicili a ........................................................ 
de Lloret de Mar 17310, amb telèfon ........................................................ 
i correu electrònic ................................................................................. 

MANIFESTA 

Que tinc la intenció de formar part com a aspirant del procés de selecció de 
la Formació en Treballs Forestals i accepto les condicions i requisits del procés 
i adjunto la documentació necessària per participar. 

Així mateix, declaro sota la meva responsabilitat que les dades que hi faig 
constar, així com la documentació adjunta, són certes i comprovables, i per 
tant, són dades verificables i veraces.  En cas contrari, accepto que en cas 
d’inexactitud o falsedat de les mateixes, sigui motiu d’exclusió. 

Per últim, dono el meu consentiment exprés per consultar el volant 
d’empadronament i al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per a prendre part en la formació i en el procés, d’acord amb la 
normativa vigent i amb la Llei orgànica de protecció de dades.  

I perquè així consti, signo aquest document; 

[Signatura i nom i cognoms] .................................................................. 
[Data] .................. de ................................................ de 2021 

Declaració veracitat de dades i documents aportats -. 
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents 
aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
Aquesta declaració responsable té caràcter enunciatiu i no limitatiu, l'Ajuntament podrà exigir a les 
persones sol·licitants la presentació d'aquella informació que consideri necessària per a la valoració de la 
sol·licitud i de les circumstàncies que hi concorrin, així com aclariments respecte a les dades aportades. 
Segons el que dicta la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
l’informem que les dades facilitades seran tractades per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que 
ha demanat. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Lloret de Mar. Les dades no s’utilitzaran 
per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal 
ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa 
per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 
Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a www.lloret.cat. Podeu exercir els 
vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la 
remissió d’un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de la Vila 1 CP 17310 Lloret de Mar (Girona) o 
a través de la Seu Electrònica.


	i correu electrònic: 
	Signatura i nom i cognoms: 
	i domicili a: 
	Nom: 
	NIFNIE: 
	DataMes: 
	Datadia: 
	Tel: 


