DECLARACIÓ
RESPONSABLE
JURADA
O
PROMESA
DE
NO
HABER
ESTAT
CONDEMNAT/CONDEMNADA PER SENTÈNCIA FERMA PER ALGUN DELICTE CONTRA LA
LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL O TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

DADES PERSONALS

Primer cognom

Segon cognom

Nom

DNI

DADES DEL LLOC DE TREBALL QUE OCUPA

Aquest lloc de treball es considera com a lloc de treball amb contacte habitual amb menors,
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Als efectes establerts per la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, declaro sota jurament o prometo:
que no he estat condemnat/condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans;
en aquest sentit, autoritzo l’Ajuntament de Calafell a comprovar la veracitat de la meva declaració,
d’acord amb el que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya;
i Consento que l’Ajuntament de Calafell pugui demanar les dades que sobre mi figuren en el registre
central de delinqüents sexuals, als efectes previstos a l’article 9 del Reial Decret 1110/2015, d’11 de
desembre, pel qual es regula el registre central de delinqüents sexuals.
Signatura

................................... , .......... de .............................. de 201.....
SERVEI DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i la normativa que la desplega, les vostres dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer
Personal i Recursos Humans, el responsable del qual és l’Ajuntament de Calafell. La finalitat
d’aquestes dades es donar compliment al requisit d’ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als
llocs de treball amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Calafell, Plaça Major 5-H Interior, CP 43820.
Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del fitxer a tractar les vostres dades amb la
finalitat indicada.
(Signatura)

