RESOLUCIÓ DE BATLIA

Maria Ramon Salas (1 de 2)
Batlessa
Data Signatura: 28/04/2022
HASH: 706d4df19bde28164c1d2430e1a12e0a

CONVOCATORIA DATA I HORA ENTREVISTA PERSONAL.
Vistes les bases reguladores per la convocatòria d’una oferta d’ocupació d’una plaça de
personal de suport administratiu de programes SOIB ocupació i formació Son quint V i
Xarxa Forestal Esporles IV. OFERTA: Publicada al BOIB núm.46 de 05 d’abril de
2022
Resolc.Convocar a les persones aspirants a la oferta d’ocupació a l’entrevista personal en el lloc

DNI

Nº REGISTRE

DATA

HORA

18235848E

2022-E-RC-1117

05/05/2022

08:30

41537763Q

2022-E-RC-1150

05/05/2022

08:45

41539054L

2022-E-RC-1271

05/05/2022

09:00

43009295P

2022-E-RE-300

05/05/2022

09:15

43033843S

2022-E-RC-1151

05/05/2022

09:30

43077145P

2022-E-RE-313

05/05/2022

09:45

43094897G

2022-E-RC-832

05/05/2022

10:00

43104026W

2022-E-RE-326

05/05/2022

10:15

43107037T

2022-E-RE-268

05/05/2022

11:15

43133028R

2022-E-RE-336

05/05/2022

11:30

43153057C

2022-E-RE-338

05/05/2022

11:45

43160780S

2022-E-RC-1108

05/05/2022

12:00

43166421K

2022-E-RC-1152

06/05/2022

08:30

43168904C

2022-E-RE-297

06/05/2022

08:45

43181562M

2022-E-RE-280

06/05/2022

09:00

43182412G

2022-E-RE-341

06/05/2022

09:15

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos, la
qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi
accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol
moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També
teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190 ESPORLES (Illes Balears). En cas que
entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1)

Número: 2022-0253 Data: 28/04/2022

i la data acordat.

43209743B

2022-E-RE-274

06/05/2022

09:30

43213802E

2022-E-RE-309

06/05/2022

09:45

43224248A

2022-E-RE-269

06/05/2022

10:00

43226853D

2022-E-RC-1118

06/05/2022

11:00

44327619H

2022-E-RE-273

06/05/2022

11:15

46770416P

2022-E-RE-288

06/05/2022

11:30

75134459Z

2022-E-RE-327

06/05/2022

11:45

Y0934886L

2022-E-RE-330

06/05/2022

12:00

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos, la
qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi
accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol
moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També
teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190 ESPORLES (Illes Balears). En cas que
entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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