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 GERENT 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 d’interinitat, del lloc de treball de Gerent del Museu d'Art
Contemporani de Barcelona.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al
fitxer “Currículums” del qual és titular el MACBA. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de
noves incorporacions de personal al Museu d’Art Contemporani de Barcelona i la recerca de
personal per cobrir llocs de treball. Amb aquesta sol·licitud consentiu en el tractament de
les vostres dades per a la finalitat indicada. Finalment informem que podeu exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un
missatge de correu electrònic a l’adreça lopd@macba.cat o mitjançant una carta al MACBA
(Plaça dels Àngels 1, 08001 Barcelona).
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la Base de Dades
de candidats/es del MACBA, marqueu l’espai següent:

Barcelona, ....... de ........................................ de 2016

(Firma)
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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 GERENT 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 d’interinitat, del lloc de treball de Gerent del Museu d'Art
Contemporani de Barcelona.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al
fitxer “Currículums” del qual és titular el MACBA. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de
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personal per cobrir llocs de treball. Amb aquesta sol·licitud consentiu en el tractament de
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Barcelona, ....... de ........................................ de 2016

(Firma)

