Ajuntament de Torelló
C. Ges Avall, 5 - 08570 Torelló
Tel. 938591050 Fax. 938504320
http://www.ajtorello.cat
a/e: torello@ajtorello.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE JURADA O PROMESA DE NO HAVER ESTAT CONDEMNAT/ADA PER
SENTÈNCIA FERMA PER DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUAL NI PER
DELICTES DE TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

DADES DEL LLOC DE TREBALL QUE OCUPA*
Lloc de treball
Adscrit a
*Aquest lloc de treball està qualificat com "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/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic
d'èssers humans;
en aquest sentit, AUTORITZO l'Ajuntament de Torelló 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 Torelló pugui demanar les dades que sobre mi figurin en el registre central de delinqüents
sexuals, als efectes previstos a l'article 9 del Reial decret 1110/2015, de l'11 de desembre, per qual es regula el registre central
de delinqüents sexuals.

Torelló,

de

de

Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer de Gestió de personal amb la finalitat de
gestionar els recursos humans de l’ajuntament de Torelló. Les vostres dades personals també seran tractades per la unitat administrativa a qui correspongui el coneixement i gestió de l'assumpte, d'acord amb la
Política de Protecció de Dades de l'Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides ni a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, tot dirigint-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà situada al carrer Ges d'Avall núm. 5; per correu postal adreçat a l'OAC,
carrer Ges d'Avall, núm. 5, 08570 Torelló o per correu electrònic a torello@ajtorello.cat, adjuntant còpia del NIF on us facilitaran els formularis pertinents.

