
                                FORMULARI SOL·LICITUD DE FEINA 
REFERÈNCIA:          /     /    

 

  Nom i cognoms                                                                                                Lloc i data de naixement 

 

  Telèfon                                              E-mail 

  

  Tipus de contracte:                         Pràctiques professionals                        Laboral                                 Tots dos 

 

  (Titulacions, idiomes, informàtica i/o altres competències) 

 

 

 

 

 

 

 

 (Any, càrrec, responsabilitats i/o tasques desenvolupades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     a    de     de 20   

Nom i cognoms: 

D.N.I: 

Signat: 

 

 

DADES PERSONALS 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Un cop emplenat el formulari, adjuntar fotocòpia del document d'identiat i enviar a dcatalunya@aedaf.es



CLÀUSULA LEGAL D'INFORMACIÓ ALS PARTICIPANTS EN LA BORSA D'OCUPACIÓ 
 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

• Entitat Responsable: AEDAF - Associació Espanyola d'Assessors Fiscals – CIF: G-28416550. 

• Adreça postal: C/ O´Donnell núm. 7, 1r Dta.; 28009 Madrid; C/ Provença, 281, baixos. 08037 Barcelona 

• Telèfon: +34 915 325 154 (Madrid); +34 933 176 878 (Barcelona) 

• Correu electrònic: sedecentral@aedaf.es; dcatalunya@aedaf.cat  

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

Tractem les dades personals per a publicar les seves dades i/o el currículum vítae que ens faciliti en l'àrea privada de la pàgina web de 

l’AEDAF, a la qual només disposen d'accés els seus Associats, amb la finalitat de facilitar el contacte entre el CANDIDAT i els Associats 

interessats a contractar personal. 

En aquest marc, els Associats podran demanar referències del CANDIDAT a les empreses o entitats que figurin en la informació facilitada. 

 

Durant quant temps tractarem les seves dades? 

Les dades podran ser conservades fins que el CANDIDAT manifesti la seva voluntat de suprimir-les. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li sol·licita a través de la signatura del present document, 

no sent obligatori facilitar-los. En aquest cas però, no participarà en la borsa d'ocupació de l’AEDAF. Pot retirar el consentiment en 

qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Les dades no seran comunicades a terceres entitats per part de l’AEDAF. Seran els Associats els que, lliurement, revisaran els currículums 

i/o ofertes que es troben a la seva disposició en l'àrea privada de la pàgina web, i seleccionaran als candidats que més s'adeqüin al perfil 

desitjat per a la vacant que necessitin. 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones 

interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. 

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament 

de les seves dades o la seva portabilitat. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament 

de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense 

que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les 

dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa 

de possibles reclamacions. 

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren al principi d'aquesta clàusula. 

Enfront de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar 

una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es), o una altra autoritat 

de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes. 

 

Quines són les seves obligacions quan ens facilita dades de tercers? 

Si vostè inclou en el currículum vítae o en la informació facilitada dades de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament 

de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades, d’acord a les condicions establertes en aquest 

precepte. 

 
 

A _______                                   ___, a __________ de _____________ de 20  

 

 

Nom i cognoms: 

D.N.I.: 

Signat: 

 

Un cop emplenat el formulari, adjuntar fotocòpia del document d'identitat i enviar a dcatalunya@aedaf.es
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http://www.agpd.es/
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