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R/N: 11410/OR00054

Renúncia als drets en el procediment selectiu per ingressar a la funció pública 
docent

Dades personals

Nom i cognoms  DNI, NIE o passaport

Data de naixement Lloc de naixement País

Adreça electrònica Telèfon

Adreça Codi postal

Municipi Comarca Comunitat autònoma País

Renuncio a tots els drets que em puguin correspondre per la meva participació en el procediment 
selectiu, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició 
per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, publicada al 
DOGC núm. 8042, de 15.1.2020.

Observacions

Informació bàsica sobre protecció de dades                                   
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, 
Barcelona).
Finalitat: Tramitar, gestionar i resoldre la convocatòria d’ingrés a la funció pública docent que organitza el Departament 
d'Educació. Els usos són els derivats de la gestió de sol·licituds de participació i de la gestió dels tribunals i comissions de selecció.
Drets: Podeu a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament (motivant-ho) i sol·licitar-ne la 
limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web protecció de dades
El Departament d’Educació queda facultat per fer les verificacions que resultin necessàries i comprovar l’exactitud de les dades que 
aporteu; consultarà les dades autoritzades, quan escaigui, de forma electrònica. Si considereu que el Departament no ha de 
consultar les vostres dades personals i us hi voleu oposar, les haureu d’aportar documentalment. Podreu trobar la sol·licitud per 
exercir el dret d’oposició al següent enllaç
Lloc i data 

Signatura de la persona interessada

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/ingres-funcio-publica-docent.html
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/drets-persones-interessades.html
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