R/N: 18122/OR00079

Sol·licitud de certificat de serveis prestats d’ATRI per al personal docent. Full de
dades complementàries
Dades personals
DNI o NIE

Nom i cognoms

Dades del certificat que se sol·licita
Serveis prestats. Fins a la data: ..... / ..... / 20.....
Serveis prestats amb especialitats, destinacions i forma d’ocupació. Fins a la data: ..... / ..... / 20.....
Serveis a l’efecte de la jubilació (personal funcionari; Model CS). Cal incloure el percentatge d’activitat:

Sí

No

Serveis a l’efecte de pensió de viduïtat o orfandat de classes passives (personal funcionari; Model CS)
Serveis prestats. Oposicions a la Comunitat Autònoma d...............………………………... Fins a la data: ..... / ..... / 20.....
Annex I. Per reconeixement de serveis previs a l’empara de la Llei 70/1978
Serveis prestats. Professors visitants. BOE núm. ..….., de data ..... / ..... / 20.....
Annex V. Funcionaris docents a l’exterior: BOE núm. ..….., de data ..... / ..... / 20....
Altres (indiqueu el tipus de certificat i el que ha de constar): …………………

Marqueu aquesta opció si el certificat ha de ser bilingüe (català i castellà).

Recepció del certificat
D’acord amb la Instrucció 5/2019, sobre les notificacions als empleats públics del Departament d’Educació, el certificat es
rebrà per:
 eValisa, en el cas dels empleats públics;

 eNotum, en el cas de les persones que ja no tenen una vinculació activa laboral amb la Generalitat de Catalunya.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent.
Legitimació: Exercici dels poders públics.
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personaldocent.html.
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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