
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DADES PERSONALS 
Nom Primer cognom Segon cognom 

DNI (o NIE) Adreça 

CP Població Telèfon fix 

Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Exposo: 

Que a l’efecte d’acreditar l’exempció de la taxa d’inscripció, per situació de desocupació sense percepció 
de cap prestació econòmica, a la convocatòria __________________________ 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

Que em trobo en situació de desocupació i que no percebo ingressos per rendiments de treball. 

Documents adjunts: 

Certificat de l’Oficina de Treball o del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que acredita que 
estic inscrit com a demandant d’ocupació i que no percebo cap prestació econòmica. 

Tractament de dades personals: 

Amb la presentació d’aquesta declaració i d’acord amb la normativa vigent, consento que es 
tractin les meves dades personals que siguin necessàries per prendre part en la convocatòria i 
per tramitar la resta del procés selectiu i que la Universitat comprovi o obtingui d’altres 
organismes i Administracions la informació sobre circumstàncies dels sol·licitants o de les 
sol·licituds que, d’acord amb la convocatòria i normativa aplicable, siguin pertinents per a la 
contractació de les persones. 

__________________, ____ d ________________ de 20__ 

(signatura obligatòria) 

Protecció de dades 
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió administrativa i econòmica del personal i recursos humans, la 
finalitat del qual és la gestió administrativa i econòmica de tot el personal de la URV. Aquestes dades seran cedides a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, Agència Estatal d'Administració Tributària, Catalunya Caixa, MATT, MUFACE, empresa auditora guanyadora del concurs anual per 
realitzar l'auditoria, Institut Estatal d'Estadística, Institut Català de Col·locació, DIUE i Consell de Coordinació Universitària. Tanmateix podran ser 
objecte de les cessions previstes a les lleis. 
El responsable d’aquest fitxer és la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, 
si s’escau, cancel•lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, 
heu d’adreçar un escrit o formulari dirigit al Servei de Recursos Humans.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 

X 

X 


