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Annex 1 - Sol·licitud per a participar en el procés de selecció

Convocatòria

RH-025-C01

Dades personals

Nom i llinatges

Adreça Codi postal

Adreça electrònica a efectes de notificació i comunicació

Població

Telèfon

Declar

 - Que he tingut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu a la que es fa referència i que 
les bases han estat publicades a la pàgina web d’EMAYA.

 - Estar en possessió de totes les condicions i/o requisits que s’exigeixen en el punt ‘IV REQUISITS DELS 
ASPIRANTS’ de les bases publicades.

Documentació aportada

D’acord amb allò disposat a l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i a l’Art. 12 del RD 
1720/2007 la persona afectada accepta que les dades personals que facilita siguin recollides i tractades en un 
fitxer titularitat de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. (EMAYA), amb domicili al C/ Joan Maragall 
3, 07006 Palma; amb la finalitat de poder tramitar els processos de selecció de personal per part d’EMAYA i 
avaluar els perfils dels candidats amb l’objectiu de que s’ajustin a les necessitats dels llocs de feina vacants.

L’afectat o afectada podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, dirigint-se personalment a la seu social d’EMAYA, per via postal a l’adreça anteriorment 
indicada, o bé a través del correu electrònic ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se correctament.

DNI / NIF / NIE

SignatData

Major d’edat

1. DNI / Permís de residència i treball. 3. Curriculum vitae.

2. Titulació i accions formatives. 4. Certificat d’empresa.                                                

Mèrits

Experiència professional
Empresa des de fins Punts

Accions formatives Hores Punts

Català
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Mèrits (Continuació)

Experiència professional
Empresa des de fins Punts

Accions formatives Hores Punts
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