Plaça Josep Plà, 4 3er 1a
17001 Girona
Tel. 972 20 14 67

DECLARACIÓ RESPONSABLE

domicili a
de selectiu

(Nom i cognoms) amb DNI
, i
, d’acord amb les Bases reguladores del procés
,

DECLARO

-No estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix la
normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques
continguda amb caràcter general a la llei 53/1984, de 26 de desembre.

-No estar inhabilitat/da per sentencia ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat
separat/da del servei de l’administració pública, mitjançant expedient disciplinari d’acord amb
l’article 71 del decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

I perquè així consti signo la present declaració responsable,

Signat a Girona.

Informació bàsica de protecció de dades
La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, dels quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord
amb el Reglament General de Protecció de Dades.
La finalitat és deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment, seguiment i resolució dels tràmits i
actuacions, sobre la base legal que atorga la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, art. 28.1 i 66).
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents però podran ser cedides a altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament mitjançant sol·licitud adreçada al Registre General (plaça Josep Pla, 4, 3er 1a, 17001 – Girona) o Seu
Electrònica del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (https://www.cacbgi.cat ). Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades ( dpd@ddgi.cat).
Trobareu més informació a l’adreça https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-1/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd

