Model reclamacions convocatòries selecció externa
Data convocatòria selecció externa:
Nom i cognoms del sol·licitant:
NIF/DNI/PASSAPORT/NIE:
Correu electrònic sol·licitant:
Plaça/ces sol·licitada/es:
Borsa sol·licitada:

Motiu reclamació (*) (marcar amb una X la que sigui procedent):
Llista d'admesos/exclosos
Llista de resultats de proves
Llista de mèrits
Llista d'adjudicacions de places
Llista de borses
Altres (indicar)
BREU DESCRIPCIÓ:
Data:

Signatura:
(*) Si cal aportar documentació justificativa, caldrà atenir-se al que disposin les bases de la convocatòria. La
documentació s'haurà d'adjuntar a aquesta reclamació.

PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: ENAIRE. | Finalitat: tramitar i gestionar la reclamació relacionada amb
convocatòries de selecció externa. | Legitimació: el tractament de les dades es basa en la normativa
reguladora del procediment administratiu. | Destinataris: les dades no se cediran a tercers, llevat d'obligació
legal. | Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, davant la Unitat Central de Protecció
de Dades d'ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón, 330 - Edificio B - 28022 MADRID (Madrid) o a través de la seu
electrònica (sede.enaire.gob.es). Informació addicional: Pot consultar la informació addicional a l'annex I –
Informació addicional – Protecció de dades.

El contingut d'aquest document és propietat d'ENAIRE. No pot ser reproduït ni comunicat totalment o parcialment a altres persones diferents de les incloses en la llista de distribució adjunta a aquest document sense
l'autorització expressa d'ENAIRE. Qualsevol versió impresa o en suport informàtic, total o parcial d'aquest document es considera còpia no controlada i sempre ha de ser contrastada amb la seva versió vigent.

Queixes i suggeriments relatius als processos de selecció externa de personal
PROTECCIÓ DE DADES – INFORMACIÓ ADDICIONAL
Responsable del tractament
Identitat: ENAIRE – NIF: Q2822001J
Adreça postal: Avda. de Aragón, 330 - Edifici B - 28022 Madrid
Telèfon: 913 21 02 11
Adreça electrònica: info@enaire.es
Delegat de protecció de dades (DPD): ucpd@enaire.es
Finalitat del tractament
Finalitat: Les dades personals recollides a través d'aquest document seran tractades amb la finalitat de
tramitar i gestionar la reclamació relacionada amb convocatòries de selecció externa d'ENAIRE.
Terminis de conservació: Els que preveu la legislació aplicable respecte de la prescripció de responsabilitats.
Legitimació
El tractament de les dades es basa en l'article 6.1.c) de l'RGPD: normativa reguladora del procediment administratiu
(Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Destinataris
Les dades no se cediran a tercers, excepte en cas d'obligació legal. No hi ha previstes transferències a tercers països o
organitzacions internacionals.
Drets
les persones afectades tenen dret a:
• Obtenir confirmació sobre si ENAIRE està tractant les seves dades personals.
• Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitarne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què es van
recollir.
• Sol·licitar en determinades circumstàncies:
-

La limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas només seran conservades per ENAIRE
per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

-

L'oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, ENAIRE deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, incloent-hi el
tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades.

Els drets podran exercitar-se davant la Unitat Central de Protecció de Dades d'ENAIRE (UCPD), Avda. de Aragón, 330
- Edifici B - 28022 MADRID (Madrid), o a través de l'administració electrònica d'ENAIRE (sede.enaire.gob.es).
Se l'informa que té dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades en qualsevol
moment.
Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades – Adreça: C/ Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) - Seu electrònica:
sedeagpd.gob.es.

