
01/2021 Oferta pública d’ocupació: 
Tècnic/a Control de so

Dades del sol·licitant

Cognoms, Nom

NIF

Domicili complert
(carrer, pis, CP,...)

Telèfon de contacte

Email

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, AUTORITZO EL PRAT COMUNICACIÓ SL, en relació
amb aquesta sol·licitud, perquè m’enviï comunicacions per mitjans electrònics.

Fets i motivació

El sol·licitant manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria i reunir tots els requisits que s’hi
demanen.

El/La sotasignant sol·licita l’admissió a les proves selectives a què es refereix la present 
instància, declarant que són certes les dades que hi consigna.

El Prat de Llobregat,                de                                                    de 2021
 
Signatura del sol·licitant

Carrer Doctor Soler i Torrens, 3 – 08820 El Prat de Llobregat tel. 93 478 53 60 – direccio@elpratradio.com



Informació per al tractament de dades personals candidat 

EL PRAT COMUNICACIÓ SL és el responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i 
l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de 
dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD). En conseqüència se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: Fer partícip a l’/la interessada en els processos de selecció de personal, i dur a terme un anàlisi
del perfil de la persona sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat/a per al lloc vacant del Responsable.

Legitimació: El tractament de les seves dades està basat, a petició de la persona candidata, en l’aplicació de mesures 
precontractuals així com en el seu consentiment per a futurs processos de selecció.

Criteris de conservació de les dades: Es tractaran durant un termini màxim d’un any, a excepció que l’usuari hagi 
revocat el consentiment prèviament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment
establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i 
estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer 
front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes 
dades.

Actualització de les dades: En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li sol·licitem que ens ho 
comuniqui per escrit com més aviat millor, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats
al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

S’informa a l’usuari que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Així mateix, s’informa que pot exercir 
els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu 
tractament dirigint-se a EL PRAT COMUNICACIÓ SL en C/ Doctor Soler i Torrens, 3 - 08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona). E-mail: direccio@elpratradio.com. També podrà interposar una reclamació a la www.aepd.es si considera 
que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@elpratradio.com

La persona interessada queda informada i accepta el tractament de les seves dades en els termes exposats anteriorment :

Nom i Cognoms del/a candidat/a:

Data:

Signatura:
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