XARXA D’OCUPACIÓ DEL BAIX PENEDÈS
DATA DE PREINSCRIPCIÓ: _____/_______/_______

Servei d’ocupació:

DADES PERSONALS

_____________________

DNI.: _________________

Nom: _____________________________

_
Cognoms: ______________________________________________________

Data naixement: _________________________________________________
Domicili: _______________________________________________________
Població: ___________________________ CP: ________________________
Tel.: _____________/ ____________

e/mail: ________________________

Situació laboral:

 Aturat

Mitjà de coneixement del projecte:

 Pàgina web
 Anunci publicitari
 Diaris
 Servei d’ocupació
 Altres __________________
 Sense titulació
 Graduat
 ESO
 CFGM
 Batxillerat
 CFGS
 Altres ___________________

Formació Escolar:

 No Aturat

Signatura
NORMATIVA CURSOS
▪

▪

▪
▪

La preinscripció es pot fer a les nostres instal·lacions o bé omplint el full que trobareu a la pàgina web:
www.xarxaocupaciobp.cat. Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder
gestionar les inscripcions.
La formalització del full de preinscripció dóna dret exclusivament a participar en el procés de selecció,
atès que les places són limitades. El personal del Servei d’ocupació es posarà en contacte amb les
persones seleccionades per realitzar la inscripció com a participant de la Xarxa d’ocupació del Baix
Penedès.
En el cas que el nombre d’inscrits al curs sigui insuficient per desenvolupar l’acció de capacitació,
aquesta podrà ser ajornada.
Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web: www.xarxaocupaciobp.cat o trucar al
servei d’ocupació assignat.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals
formaran part d’un fitxer propietat dels serveis d’ocupació dels municipis de l’Arboç, La Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, El Vendrell i Santa Oliva amb la
finalitat exclusiva d’informar a l’interessat sobre els serveis i/o activitats que els serveis d’ocupació ofereix als seus usuaris i al públic en general.
L’interessat autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat. Si vol exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició respecte al tractament de les seves dades personals, adrecis a qualsevol dels serveis d’ocupació esmenats.

