Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes
de tràfic d’ésser humans
Dades personals______________________________________________________________________
Primer cognom
Segon cognom
Nom
DNI

Dades de la plaça a la qual em presento
Lloc de treball

______

____

_______ ______________

Declaració responsable________________________________________________________________
Als efectes establerts per l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la
infància i l’adolescència,
DECLARO sota jurament o PROMETO:
Que no he estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni
per delictes de tràfic d’éssers humans;
En aquest sentit, AUTORITZO, en el cas de resultar seleccionat, a



Ajuntament d’Igualada
Organisme autònom municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada

a comprovar la veracitat de la meva declaració, d’acord amb el que disposa l’article 35.3 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i a
demanar les dades que sobre mi figurin en el registre central de delinqüents sexuals, als efectes previstos
a l’article 9 del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, per qual es regula el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
Signatura

Localitat i data_________________________________________________________________________
INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Ajuntament d’Igualada.
Gestionar i tramitar els processos de sel.lecció de personal
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Les vostres dades no es cediran a tercers.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al
correu electrònic: atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de
l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

