
CURSOS INTERÉS / CURSOS D'INTERÉS: PREFERENCIA HORARIA / 
PREFERÈNCIA HORARIA

Los datos que aporte a la Agencia de empleo y Desarrollo Local serán incorporados a ficheros automatizados del Ayuntamiento de Planes que los tratará  
conforme a  la  Ley  Orgánica  de 15/99  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  para  el  ejercicio  de sus  propias  funciones  en el  ámbito  de sus  
competencias. Ud. consiente que sus datos básicos puedan ser comunicados a cualquier tercero que oferte un puesto de trabajo inicialmente adecuado a su  
perfil  y  a otros intermediarios en la  promoción de empleo,  además  de por obligaciones legales.  Podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación o 
cancelación solicitándolo mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento.

Les dades que aporte a l'Agència d'ocupació i Desenvolupament Local seran incorporades a fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Planes que els tractarà  
conforme a la Llei Orgànica de 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal per a l'exercici de les seues pròpies funcions en l'àmbit  de les seves 
competències. Vostè consentix que les seues dades bàsiques puguen ser comunicades a qualsevol tercer que oferisca un lloc de treball inicialment adequat al  
seu perfil i a altres intermediaris en la promoció d'ocupació, a més de per obligacions legals. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació  
demanant mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

   AJUNTAMENT DE 
  LA VILA DE PLANES

SOLICITUD DE FORMACIÓN /
SOL.LICITUD DE FORMACIÓ

AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL,  AJUNTAMENT DE LA VILA DE PLANES

    Pl Dalt Vila, 1  Tf.: 96 551 40 38 / FAX: 96 551 42 08
    e- mail: adl@ajuntamentdeplanes.es

NOMBRE / NOM:

APELLIDOS / COGNOMS:

N.I.F:

TELF. FIJO / TELF. FIXE:

TELF. MÓVIL / TELF. MÒBIL:

e-mail:

DOMICILIO / ADREÇA:

POBLACIÓN / POBLACIÓ:

EDAD / EDAT: 
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