
    Sol·licite l’admissiò per a les proves selectives a què es refereix aquesta instància, declare que la informació que hi consta és certa i que 
reunisc els requisits exigits en la convocatòria per a participar en el procés selectiu. CONSENT que el gestor del procés de selecció accedisca a 
bases de dades de les administracions públiques només als efectes de verificar la informació esmentada. 
    Solicito la admisión para las pruebas selectivas a que se refiere esta instancia, declaro que la información que consta en la misma es cierta y 
que reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para participar en el proceso selectivo. CONSIENTO que el gestor del proceso de selección 
acceda a bases de datos de las administraciones públicas a los exclusivos efectos de verificar dicha información.
    Sol·licite l’admissiò per a les proves selectives a què es refereix aquesta instància i declare que reunisc els requisits exigits en la convocatòria 
per a participar en el procés selectiu. NO CONSENT que el gestor del procés de selecció accedisca a bases de dades de les administracions 
públiques només als efectes de verificar la informació esmentada. 
    Solicito la admisión para las pruebas selectivas a que se refiere esta instancia y declaro que reúno los requisitos exigidos en la convocatoria 
para participar en el proceso selectivo. NO CONSIENTO que el gestor del proceso de selección acceda a bases de datos de las administraciones 
públicas a los exclusivos efectos de verificar dicha información.

    Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular 
responsable del fitxer, en l’us de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
    Los datos de caràcter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como 
titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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