Cognoms, Nom:
Domicili:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon:

Exemplar pel registre del MACBA

EXPOSA
Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases que regeixen la
convocatòria del procés de selecció per proveir la plaça de CONSERVADOR/A
D’EXPOSICIONS I COL·LECCIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
i n’accepta la seva totalitat.
Per tant, SOL·LICITA ser admès/esa en el procés selectiu que es realitzarà per a la provisió
temporal, mitjançant contracte temporal, del lloc de treball de Conservador/a
d’Exposicions i Col·lecció del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Les dades que faciliteu i les que es generin mentre mantingueu relació amb el
MACBA s’inclouran en la Base de Dades General d’administració del MACBA amb la finalitat
de gestionar la informació que es tracti en la present convocatòria. Les dades es
conservaran mentre duri la relació jurídica i només se cediran per ordre de les autoritats en
el desenvolupament de les seves funcions i a l’administració pública quan ho disposi una
norma. Podeu accedir, rectificar suprimir, oposar-vos, intervenir en les decisions individuals
automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, exercir el dret a la portabilitat de les dades i
a limitar el tractament quan ho considereu oportú, dirigint-vos a dpd@macba.cat . Us
informem que amb la signatura d’aquest document legitimeu el tractament proposat.
El responsable del tractament és el MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaza dels Àngels n. 1
El Delegat de protecció de dades és: CIPDI Tratamiento de la información SL.

Barcelona, el dia..... de ..................... de ............................

Signatura.

Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el
segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: rrhh@macba.cat, per tal de poder -ne
tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Cognoms, Nom:
Domicili:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon:

EXPOSA

Exemplar per l'interessat

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases que regeixen la
convocatòria del procés de selecció per proveir la plaça de CONSERVADOR/A
D’EXPOSICIONS I COL·LECCIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
i n’accepta la seva totalitat.
Per tant, SOL·LICITA ser admès/esa en el procés selectiu que es realitzarà per a la provisió
temporal, mitjançant contracte temporal, del lloc de treball de Conservador/a
d’Exposicions i Col·lecció del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Les dades que faciliteu i les que es generin mentre mantingueu relació amb el
MACBA s’inclouran en la Base de Dades General d’administració del MACBA amb la finalitat
de gestionar la informació que es tracti en la present convocatòria. Les dades es conservaran
mentre duri la relació jurídica i només se cediran per ordre de les autoritats en el
desenvolupament de les seves funcions i a l’administració pública quan ho disposi una
norma. Podeu accedir, rectificar suprimir, oposar-vos, intervenir en les decisions individuals
automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, exercir el dret a la portabilitat de les dades i
a limitar el tractament quan ho considereu oportú, dirigint-vos a dpd@macba.cat . Us
informem que amb la signatura d’aquest document legitimeu el tractament proposat.
El responsable del tractament és el MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaza dels Àngels n. 1
El Delegat de protecció de dades és: CIPDI Tratamiento de la información SL.

Barcelona, el dia..... de ..................... de ............................

Signatura.

Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el
segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: rrhh@macba.cat, per tal de poder -ne
tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

