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Hem rebut el seu Currículum Vitae i a continuació l’informem sobre el tractament de les seves dades conforme el RGPD1 

i la LOPDiGDD2 

 

Qui és el 
responsable? 

Responsable del tractament: CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA 
CIF: G25326901 Adreça postal: CTRA. N-240, Km 111 
Correu electrònic: cetelpla@sjd-lleida.org 
Telèfon: 973 010 439  
Delegat de Protecció de Dades: pd.cetelpla@sjd-lleida.org   

 

Amb quina finalitat tractarem les teves dades? 

Les dades enviades en el seu Currículum Vitae seràn incorporades a la base de dades de la borsa de treball per a la 

sel·lecció de personal segons convocatòries de places ofertades i/o altres possibles ofertes laborals que puguin ser 

del seu interés. 

Les dades proporcionades es conservaran un màxim d’un any, pel que a partir d’aquesta data, es considereran no 

vigents per a un procés de sel·leció de personal i si vosté segueix interessat en formar part de la borsa de treball, ens 

haurà d’actualitzar. 

Quina és la base legítima del tractament? 

La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa aquest 

document. Només s’acceptaran CV entregats en mà o a través de la nostra web, en aquests supòsits el consetiment 

exprés s’atorgarà de la següent manera: 

o En cas de rebre el seu CV des de la nostra web, vosté ha acceptat la política de privacitat on 

l’informem i ens autoritza el tractament de les seves dades personals. 

o En cas de rebre el seu CV en mà, signarà aquest full de consentiment. 

En cas de rebre el seu CV per correu electrònic o postal serà informat per el mateix mitjà del procediment correcte i 

es procedirà a la destrucció dels documents.  

 

Qui seran els destinataris de les teves dades? 

 Les dades poden ser tractades internament per l’equip USAP del Centre Especial de Treball El Pla 

encarregats de la selecció de personal, en alguns casos també en poden ser destinataris el Departament de RRHH 

de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.  

Quins son els seus Drets al facilitar-nos les dades? 

 Vostè és responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té facultat d’exercir els drets 

d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que 

disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercitar-los, haurà de dirigir-se al Delegat de Protecció 

de Dades a pd.cetelpla@sjd-lleida.org , i en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document 

nacional d’identificació o bé equivalent. 

                                                           
1 RGPD-Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga 
la Directiva 95/46/CE. 
2 LOPDiGDD- Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals. 
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 Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o 

considera transgredits els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant Autoritat Catalana de 

Protecció de dades. 

 
 
 
Un cop informat,          SI    NO           Autoritzo el tractament de les meves dades 
 

Almacelles,       de            de       
 
 
Persona que deposita el CV 
Nom                                          / DNI                   . 
 

Representant legal (si es el cas) 

En/Na/Entitat                                             amb DNI                    . 
(document acreditatiu com a representant:                                              ) 
 

Amb la meva signatura reconec haver estat informat i donada per entesa la informació facilitada 

 

 

 

 

…………………(signatura)……………………… 
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Núm. Revisió Data Resum canvis i esmenes Responsable 

1 10/01/2019 Adaptació del contingut al RGPD.  Ivan Bitrià 

3 15/03/2019 Adaptació del contingut a LOPDiGDD i 
afegir consentiment informat. 

Ivan Bitrià 

 


