
 
 
Dades personals de l’aspirant 
Primer cognom 
 
 

Segon Cognom 
 

Nom 
 

DNI 
 
 

Correu electrònic a efectes de notificacions electròniques 
 
 

Telèfon de contacte 
 
 

Domicili 
 
 

Municipi 
 

Província 
 

C.P. 
 

Convocatòria 
SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A DE L’ECOSISTEMA EMPRENEDOR 

 
Fotocòpies dels documents que acompanya a la sol·licitud  
(marcar amb una creu el que es presenta) 

 
□ DNI 
 
□ Títol acadèmic 
 
□ Currículum vitae 
 
□ Certificat C1 o títol equivalent (o superior) acreditatiu dels coneixements de català 
 
□ Acreditació de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior per les persones que no tinguin     
nacionalitat espanyola 
 

 
El /la sotassignant DECLARA que són certes les dades consignades, i que reuneix les condicions exigides per participar 
al procés selectiu i les especialment assenyalades en la convocatòria anteriorment esmentada, comprometent-se a 
aportar els documents originals requerits a les bases si resulta admès/a. Així mateix, declara que coneix íntegrament el 
contingut de les bases de la convocatòria i que compleix els requisits exigits. 
 
Per tot això, DEMANA que sigui admès/a al procés selectiu 
 
També CONSENTEIX al tractament de les seves dades personals d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i en relació a les dades personals que es proporcionen en participar en el 
procés de selecció convocat, s’informa que el responsable del tractament és Creacció Agència d’Emprenedoria, 
Innovació i Coneixement, SL, amb NIF núm. B65150484 domiciliada a Vic (08500), al Carrer Doctor Junyent, núm. 1 i 
adreça electrònica info@creaccio.cat.  
 
La finalitat del tractament és gestionar el procés de selecció convocat i l’aspirant garanteix la veracitat de les dades 
aportades. Les seves dades es conservaran durant un termini de cinc anys després de l’últim tràmit realitzat.  
 
Els destinataris d’aquesta informació podran ser només els organismes públics corresponents quan sigui necessari per 
a la realització de la finalitat.  
 
L’aspirant té dret d'accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries 
per a la seva finalitat. També, en determinades circumstàncies, pot sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas 
només es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.  
 
Per exercir els seus drets a través del Registre general de Creacció, en els termes establerts al Reglament, pot accedir 
a www.creaccio.cat/creaccio/seu-electronica/. L’aspirant també pot acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar 
una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.  
 
Amb la participació en el procés de selecció, l’aspirant dona consentiment exprés al tractament de les seves dades 
personals –que cedeix voluntàriament i en la forma informada–, així com a rebre comunicacions per correu electrònic a 
l’adreça facilitada, per a la finalitat autoritzada. 
         
Signat: 
 
 
Lloc i data: ......................................................, a ........... de ......................................... de 2021 

mailto:info@creaccio.cat
http://www.creaccio.cat/creaccio/seu-electronica/

