RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SLO: PERSONES I EMPRESES

FITXA DE PARTICIPANT
BLOC D’ACTUACIÓ 1, 2, 3

Escollir segons l’opció que correspongui:
1) Tallers d’alfabetització digital
2) Tallers de tècniques de recerca de feina X
3) Sessions d’orientació laboral
Ens local: MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES
Codi: TRF/ER104
Nom activitat: Practica la venda de tu mateix a través de l’Elevator Pitch

Dades de la persona participant
Nom i cognoms

Gènere

Dona
Home

□
□

Municipi de residència

Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
Edat

De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 anys o més

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Formació sense homologació □
Sense estudis □
Estudis primaris sense certificar □
Estudis primaris □
Graduat escolar □
EGB □
Secundària obligatòria – ESO o equivalent □
Nivell Formatiu

BUP / COU
Batxillerat

□
□

□ Especialitat:
FPII □ Especialtat:
CFGM □ Especialitat:
CFGS □ Especialitat:
FPI

Diplomatures, enginyeries tècniques o equivalent
Llicenciatures, enginyeries o equivalent

□ Especialitat:

□ Especialitat:

Postgrau / Mestratge / Doctorat □ Especialitat:

S’informa a la persona participant que d'acord amb allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, dona el seu consentiment exprés per
a que les dades personals recollides en aquesta “Fitxa de participant” siguin tractades en compliment d'una missió efectuada en
interès públic, amb la finalitat de la gestió de les activitats, i per tal que se li pugui trametre informació general o específica que es
consideri del seu interès exclusivament en relació a l’esmentada finalitat.
La persona participant podrà exercir davant de l’ens local els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament
de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del tractament
1MANCOMUNITAT
o per escrit presencialment, o per correu postal a les seves oficines del
INTERMUNICIPAL DE LA VALL
DEL TENES
.
2
seu Registre general
CAMÍ DE LA ROVIRA S/N STA
EULÀLIA DE RONÇANA.

No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) a través del
seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o davant de qualsevol altre autoritat de control
competent que consideri pertinent.

Data: 28 de setembre de 2020
Signatura participant:

1

El Responsable del Tractament de les dades personals serà de l’ens local i la seva Seu electrònica és una adreça web.

2

Cal especificar l’adreça física del Registre general de l’ens local.

