OFERTA DE EMPREGO/ FORMULARIO DE ACCESO AO SERVIZO.

NOME DA EMPRESA:____________________________________________________
ENDEREZO: ___________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DA OFERTA: ____________________________________________
SALARIO:____________________________________________________
XORNADA LABORAL:________________________________________
FORMACIÓN:________________________________________________
_________________________________________________
EXPERIENCIA:_______________________________________________
_______________________________________________
OUTROS DATOS: ______________________________________________

CONTACTO
(teléfono e e-mail):_______________________________________________________________
Data e sinatura do Responsable da empresa
Aos efectos da citada LO, fun informado e declaro a exactitude e veracidade dos datos contidos no presente
documento e autorizo o seu tratamento para a intermediación coas ofertas de traballo. Estos datos non se
poderán utilizar con finalidades diferentes a aquelas para as que foron recollidos, polo que a empresa
comprometese a cumplir as obligacións establecidas pola LOPD 15/1999 e non divulgar información
suministrada polo concello sobre os demandantes a terceiros.
Acepto explicitamente as obligacións derivadas da LOPD respecto aos datos de demandantes que me sexan
suministrados e as condicións de acceso á Bolsa de Emprego do Concello de Poio.
Vostede poderá en calquera momento exercer o seu dereito de acceso, rectificación , cancelación e oposición nos
termos establecidos pola Ley Orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD 15/1999) ante o
responsable do ficheiro: Alcaldía do Concello de Poio, Praza do Mosteiro nº1, 36995 (poio@concellodepoio.es)

OFERTA DE EMPREGO/ FORMULARIO DE ACCESO AO SERVIZO.
Don/Dna.__________________________________con
DNI_____________________,
en
representación
da
empresa________________________________________con
CIF__________________, acorda no presente documento a adhesión como ofertante de emprego
na Bolsa de Emprego que xestionará o Ilmo. Concello de Poio, polo que se compromete a
cumplir as condicións de acceso e utilización da mesma.
A empresa comunicará ao Concello de Poio, no modelo de formulario facilitado por este, as
características da súa oferta de emprego. Pola súa parte o Concello, previa comunicación da
oferta aos posibles demandantes e coa súa aceptación, remitirá á empresa os formularios de
demanda de emprego cumplimentados polos mesmos. A empresa comunicará ao Concello a
extinción da oferta ou o resultado da selección no seu caso.
Especialmente e en cumplimento da Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, a empresa
comprométese a cumplir en todo momento coas obrigas de respeito aos datos de carácter persoal
que se lle remitan en resposta ás súas ofertas de traballo nos formularios dos demandantes de
emprego rexistrados no Concello de Poio.
Os formularios de demandantes recibidos só se empregarán para o uso especificado de evaluación
de persoal para cubrir as prazas ofertadas e en ningún caso se fará outro uso dos datos contidos
nos ditos formularios.
A empresa non divulgará a terceiros en ningún momento os datos dos demandantes e porá a súa
disposición os medios para que estos exerzan os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición
e cancelación. Así mesmo comprométese a conservar durante un máximo de 6 meses os datos
recibidos e proceder á súa destrucción pasado ese tempo se non o fixo previamente no momento
que se cubríu a oferta de emprego.
No caso de que os propietarios dos datos soliciten a cancelación dos mesmos na bolsa de
emprego do Concello, a empresa comprométese a cancelar os datos recibidos do Concello
relativos aos ditos propietarios, previa comunicación dos feitos por parte do Concello.
Poio, a_______de________de 2017
Asdo.

