TD14.243 – SOL·LICITUD PRÀCTIQUES FORMATIVES

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
PERSONA SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Persona sol·licitant:

N.I.F:

Nom i cognoms

Data naixement:

Nacionalitat:

Sexe:

Representant:

N.I.F:

AVÍS
Correu electrònic:

Telèfon:

NOTIFICACIÓ
☐ Electrònica

☐ En paper

ADREÇA POSTAL (omplir en cas de notificació en paper)
Adreça:

C.P:

Població:

Província:

EXPOSA
Assabentat/da del programa de pràctiques formatives “La Dipu et Beca” convocat per l’Ajuntament de Picanya.
DEMANA
Participar en el mateix, preferentment durant el mes de __________ de conformitat amb el que disposa les
bases per a la concessió de beques de formació “La Dipu et beca” de l’Ajuntament de Picanya en el marc del
programa pràctiques formatives per a joves de la Diputació Provincial de València (en davant, [BDEBAP]).
DECLARA responsablement
a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà activitat laboral
durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per a obtindré la condició de beneficiari/beneficiària assenyalades en el
apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Que SI/NO va ser beneficiari/a de beques de formació en el marc del programa la Dipu te Beca durant
l’exercici ______ en l’Ajuntament de ____________
Mèrits acreditats
Empadronament a
Picanya
Coneixements del
valencià
Situació socioeconòmica

(Model adjunt)

Nota mitjana a l’expedient
acadèmic:
Idiomes alternatius al
valencià:
Resultat de auto avaluació
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DADES
Estudis que cursa:

Titolació:

Curs:

Discapacitat:

DOCUMENTS PRECEPTIUS (Art. 13 [Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions], Base 3, 4 i 5 [BDEBAP],
Apartat 5 [Convocatòria per a la concessió de subvencions a les Entitats Locals per a la realització de beques de formació de
pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València, modalitat estudiants, La Dipu et Beca.]

1) ADJUNTA: (Consultar informació a l’annotació registral)

2) D’acord amb l’art. 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb la present es pressuposa l’autorització a l’Ajuntament per a recaptar pels seus
propis mitjans les següents dades, excepte en el cas d’oposició expressa.
•
•
•
•
•

Dades d’identitat:
Autoritze: SI/NO
Dades de discapacitat:
Autoritze: SI/NO
Grau de coneixement de valencià de la JQCV: Autoritze: SI/NO
Títols Universitaris:
Autoritze: SI/NO
Títols no universitaris:
Autoritze: SI/NO

Adjunte còpia: SI/NO
Adjunte còpia: SI/NO
Adjunte còpia: SI/NO
Adjunte còpia: SI/NO
Adjunte còpia: SI/NO

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
del tractament

Usos i
finalitats de
les dades

AJUNTAMENT DE PICANYA
Plaça España, 1 – 46210, Picanya, València.
Tfno.: 961 594 460
RECURSOS HUMANS. - Gestió del personal en
pràctiques formatives o, si escau, beques
d'estudi o recerca. Assignació, organització i
control de funcions i tasques.
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. - Gestió
de la Prevenció de Riscos Laborals, amb
tractament d'informació relativa al lloc de treball i
situacions de risc, així com formació en la
matèria.
FORMACIÓ. - Gestió de les inscripcions en els
cursos de formació obligatòria. Control
d'assistència. Expedició de títols. Constància de
formació particular voluntària.
VIDEOVIGILÀNCIA. - L'Ajuntament està dotat
d'un sistema de videovigilància a l'efecte de
preservar la seguretat en les instal·lacions o
dependències. No és utilitzada per al control
laboral. En tot cas, davant la comissió d'il·lícits,
les imatges seran conservades per a la posada a
la disposició de les autoritats competents.

Termini de conservació
Per regla general, les dades relatives a
aquests usos no seran conservats, llevat
que sí hagués rebut formació o
assistència en prevenció de riscos
laborals o haguera participat en acció
formativa de l'entitat. En el cas de rebre
remuneració sobre aquest tema, les
dades seran conservades àdhuc després
que haguera cessat la relació amb
l'entitat, durant el temps que puguen ser
requerits per control o fiscalització de
l'entitat pública competent (Organisme de
la Seguretat Social, Jutjats o Tribunals).
Les imatges, com a regla general, són
cancel·lades al mes següent al seu
enregistrament. En cas que es captaren
fets il·lícits les imatges es mantindran
bloquejades per a la posada a disposició,
si escau, de les autoritats competents.

Legitimació

Les dades són tractades sobre la base de la relació contreta amb l'Ajuntament per a dur a
terme l'acció de pràctica formativa i, si escau, al consentiment de l'ús de determinats dades,
segons les finalitats abans expressades.

Persones
destinatàries
de les dades
(cessions o
transferències)

• Centre d'estudis o ensenyament o una altra institució a la qual pertanguera, per a les
finalitats i tràmits acadèmics o institucionals corresponents.
• En cas de percebre retribució o contraprestació econòmica, les dades econòmiques seran
cedits a l'entitat bancària o financera per al corresponent pagament de les quantitats
acordades.
• Si durant la vigència de la relació laboral amb l'Ajuntament, Vè. és seleccionat per a assistir
a cursos de formació, les seues dades personals seran cedits al docent i/o centre on
s'impartiran, a l'efecte de mantenir un control dels assistents i, si escau, l'expedició del títol
respectiu.

Drets

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació, Supressió o, si
escau, Oposició. Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt
assenyalada, o al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org. Haurà
d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se
de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant
representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació
i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Firma

Com a prova de conformitat amb quant s'ha manifestat sobre el tractament de les meues
dades personals, signe la present.

