DOCUMENT A SIGNAR PER L’INTERESSAT/DA

Acusem recepció del seu currículum vitae i li informem que als efectes del que estableix
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), i conforme l’article 5 de LOPD, l’empresa MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE
TERRASSA, amb domicili al carrer del Nord 78, 08221 de Terrassa (Barcelona), li informa
que les dades personals que ens ha facilitat mitjançant el lliurament del seu currículum
vitae s’incorporaran a un fitxer no automatitzat (Fitxer de “Currículum Vitae”), inscrit en
el registre de fitxers de titularitat privada de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
per a les següents finalitats:
1) Analitzar el seu perfil professional i valorar la seva adequació al lloc de treball
que s’oferta o que s’ofertarà en el futur si es donés el cas.
2) Per poder-li notificar l’acceptació, si escau.
3) I per establir i mantenir una relació contractual amb vostè.
D’acord amb la LOPD:
Les seves dades personals només podran ser comunicades a un tercer quan es
compti amb el seu consentiment exprés en el mateix currículum o amb la firma d’un
formulari que contempli la clàusula de consentiment, excepte els casos expressament
establerts en l’article 11 de la LOPD.
L’article 10 de la LPD regula que la persona responsable del fitxer i tractament de les
dades –la informació de la identitat i adreça del qual pot sol·licitar-la en qualsevol
moment- es compromet a guardar el secret professional respecte d’aquestes. Aquesta
obligació subsistirà encara després de finalitzar la relació amb l’entitat titular o
responsable d’aquest fitxer.
MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA prendrà les mesures necessàries per
assegurar que la informació transmesa rep el nivell de protecció legal adequat conforme
al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
En el cas que canviïn les finalitats del tractament de les dades per a les quals s’ha donat
el consentiment, més enllà de les esmentades, s’utilitzaran les dades personals per
demanar una nova confirmació del consentiment.
La remissió del seu currículum i el tractament de les dades personals que ens facilita
tenen caràcter voluntari. A tals efectes, mitjançant la signatura del present document
comporta l’autorització expressa de cessió de dades per tal que Mina Pública d’Aigües
de Terrassa, SA pugui cedir les dades personals contingudes en el Currículum Vitae a
terceres persones o entitats intervinents i col·laboradores en els processos i proves de
selecció de personal, en els termes previstos en la LOPDP. Mina Pública d’Aigües de
Terrassa, SA declara que en cap cas les dades facilitades mitjançant el lliurament del

Currículum Vitae seran cedides a terceres persones o entitats que no tinguin per objecte
els processos i proves propis de la selecció de personal.
L’acceptació d’aquesta clàusula Mina Pública d’Aigües de Terrassa entén atorgat
el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals d’acord amb les
finalitats esmentades i confirma que en queda informat.

Nom i Signatura de l’interessat/da:

Data:

D’acord amb l’article 16 de la LOPD vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació
de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit a MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE
TERRASSA, amb domicili al carrer del Nord 78, 08221 de Terrassa (Barcelona), en els termes establerts a la LOPD.
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