Sol·licitud Usuari / Contrasenya Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Dades personals
1

1

Nom :

Cognom 1 :

Document identificatiu

1

Cognom 2:

DNI/NIE :

Dades de contacte
1

Telèfon mòbil :
Correu electrònic:

Altre telèfon:
1

Autorització 1
Autoritzo en base a l’article 45. 3 i 4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, a que la Generalitat de Catalunya gestioni aquesta sol·licitud davant el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Signatura de la persona sol·licitant

Lloc i data

DIRECTOR/A DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
Protecció de dades: Aquesta sol·licitud conté dades de caràcter personal que formen part d’un fitxer titularitat de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social de las Empresas, C. Pío Baroja, 6, 28071 MADRID, la seva finalitat és l’atenció i gestió en el marc de la Garantia
Juvenil. Totes les dades sol·licitades assenyalades com a obligatòries són necessàries i la negació a proporcionar-les suposarà la impossibilitat de
prestar l’atenció indicada.

G146NGJU-002-00

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, establerts a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, podrà portar-lo a terme
mitjançant un escrit adreçat a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Tanmateix, les dades podran ser objecte de cessió als subjectes, entitats i Administracions Públiques que participin en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil i a la Administració General i s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de base de dades de persones demandants d’ocupació inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya, la finalitat del qual és gestionar el tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable és la Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona. Adreça
electrònica direccio.soc@gencat.cat davant la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
1.

Dada obligatòria.

