ADEPAP

Resposta als currículums rebuts per mitjans telemàtics (correu electrònic, pàgina
web...)
Benvolgut candidat,
Hem rebut el seu currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal.
Per aquest motiu, i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la LLei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el volem informar que les dades i documents que
ens hagi proporcionat fent servir els formularis o correus electrònics de la nostra pàgina web i a través del seu currículum
vitae, seran tractats per ADEPAP amb l’objectiu de gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció
de la nostra organització que s’adeqüin al seu perfil professional.
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment. És per això que, necessitem que
respongui a aquest correu amb una paraula afirmativa (ACCEPTO, OK, ETC.) per poder conservar les seves dades
i tenir en compte la seva candidatura. En cas contrari no podrem tractar les seves dades personals i estarem obligats a
eliminar les seves dades dels nostres sistemes en un termini de 5 dies. Tingui en compte que té dret a revocar el seu
consentiment en qualsevol moment.
També l’informem que, quan tinguem la seva confirmació, tindrem en compte la seva candidatura en el proper procés de
selecció de personal que obrim i que, finalitzat aquest, si no ha sigut el candidat escollit, mantindrem les seves dades
durant un termini de dos anys, a fi de poder utilitzar-les en futurs processos de selecció. També informar-li que no cedirem
les seves dades a tercers, excepte per obligació legal.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició adreçant un escrit, acompanyat de còpia de
document oficial identificatiu, a ADEPAP, CL VILADOMAT, 174, - 08015 BARCELONA (Barcelona). E-mail:
administracio@adepap.cat o info@adepap.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).
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