
SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ: MONITOR ESPORTIU DE
L’EMPRESA REUS ESPORT I LLEURE SA

CODI:
Dades del sol·licitant:
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Municipi, Codi postal
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça electrònica

EXPOSO:
Primer:  Que sóc  coneixedor/a  del  procés  de  selecció  per  cobrir  la  vacant  de  monitor
esportiu de l’empresa Reus Esport i Lleure SA.
Segon: Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides.

SOL·LICITO:
Primer:  Que  s’admeti  aquesta  sol·licitud  per  participar  en el  procés  selectiu  a  que es
refereix la sol·licitud.
Segon:  Acompanyo  els  documents  perquè  s’admetin  a  la  sol·licitud  (marcar  els  que
calgui):

 Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal
 Currículum vitae
 Fotocòpia del títol acadèmic

 
Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre 
oficial

 
Certificats de cursos de formació, en el que hauran de constar el 
nombre d’hores

 Acreditació de l’experiència laboral

Signatura del sol·licitant,

Reus, a ________ de _______ de 2019



REGLAMENT Normativa SEPA B2B  /  PROTECCIÓ DE DADES.
L’informació continguda en el present document es considera dades confidencials proporcionades
per vostè, qui declara que son totalment certes i que cedeix a REUS ESPORT I LLEURE, S.A, per el
compliment dels seus fins respecte de les obligacions establertes per el Reglament UE 260/2012
del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març de 2012, i la seva utilització d’acord amb allò
que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades. 
Les dades personals que ens ha proporcionat formen part dels nostres fitxers utilitzant-los a efectes
de gestió  operativa.  Pot  exercir  els  seus drets  d’accés,  cancel·lació,  rectificació  i  en el  seu cas,
oposició,  enviant  un  escrit  acompanyat  d’una  fotocòpia  del  D.N.I  a  la  següent  adreça:  Carrer
Mallorca, nº 1 - 43205 REUS bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat.

He llegit i accepto la clàusula sobre Protecció de Dades.

Nom i cognoms:
Signatura:

mailto:dpd@reus.cat

