SOL·LICITUD ‘ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES PER A L’ELABORACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE PERIODISTES/COMUNICADORS AUDIOVISUALS PEL CANAL DE TELEVISIÓ TAC12
DADES PERSONALS
Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

NIF

Data de Naixement

Adreça

Població

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon de contacte

Sol·licito l’admissió en el procés selectiu per formar part de la borsa de treball de Tac12
ENG
Productor/a televisiu/va
Tècnic/a de continuïtat i de suport a la realització de programes
Documentació que s’adjunta:
_ Fotocòpia DNI o equivalent (vigent)
_ Fotocòpia titulació mínima exigida per a prendre part a la convocatòria
_ Fotocòpia certificat de llengua catalana nivell C o equivalent
_ Currículum amb documentació acreditativa
..........................a............de/d’.............de 20.....
(Signatura)

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud dono el meu consentiment a Tac12 perquè pugui verificar la certesa de les dades aportades
per l’aspirant.
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12, és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la
Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) per interès legítim del responsable, per la qual cosa li facilita la següent
informació del tractament. Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l'Interessat.- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de
Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12. Carrer Ramon y Cajal, 70 1pl, - 43005
TARRAGONA (Tarragona). Email: dades@tac12.tv
Sr. GERENT DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TACDOTZE
Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv
NIF Q4300246H

