Sol·licitud de participació en una acció formativa1
Nom de l’acció formativa:
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Disponibilitat horària:
Matí
Tarda
Documentació aportada:
DNI
Dardo
CV
Títol
Proves
Dades personals:
Nom i cognoms:
DNI:
__________________________________________________________________________________________________________
Data de naixement
Discapacitat
Derivat OTG
_________________________________________________________________________
Si
No
Si
No
Adreça
Codi Postal
Població
__________________________________________________________________________________________________________
Correu electrònic
Telèfon
__________________________________________________________________________________________________________
Situació laboral:

Ocupat/da /Empresa: ______________________________

Desocupat/da

Formació reglada (és necessari tenir-la homologada):
Sense estudis
Bàsica/primària
EGB/ESO
BUP/COU/Batxillerat
Altres estudis:
__________________________________________________________________________________________________________
Experiència laboral en el sector d’atenció a les persones (treballs remunerats, voluntariat, altres):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Et compromets a complir amb la normativa del curs: horaris, disponibilitat, ...?

Sí

No

Observacions:
_________________________________________________________________________________________________________
*En cas de menor de 18 anys, omplir l’apartat següent:
Nom i cognom (Mare, pare o tutor legal)
DNI:
__________________________________________________________________________________________________________
Telèfon
Correu electrònic
__________________________________________________________________________________________________________
Autoritzo al meu fill/a o tutoritzat a inscriure’s al curs indicat
Data i signatura (Mare, pare o tutor legal, només en cas de menors d’edat)

Data i signatura2

Aquesta acció formativa conclou amb unes pràctiques no laborals. Pot marcar la següent casella si ens permet cedir les seves dades
personals a l’empresa per una possible contractació al haver finalitzat les pràctiques.
Així mateix, Sersa té un departament que s’ocupa de coordinar serveis assistencials al domicili, pot marcar la següent casella si ens
permet cedir les seves dades personals al departament de serveis de Sersa per una possible contractació al llarg del curs o al haverlo finalitzat.
1. Aquesta sol·licitud no assegura la plaça al curs
2 En compliment al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals recollides al
llarg de la nostra relació professional, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, S.C.L. amb la finalitat
d’oferir-li els nostres serveis de formació, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions formatives,
així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
Igualment, l’interessat autoritza la comunicació o cessió d’aquestes dades a les administracions públiques pertinents, empreses col·laboradores i/o qualsevol altra
persona física o jurídica amb les que s’han establert acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per assolir la finalitat esmentada
anteriorment, i/o per informar-li dels seus productes i serveis sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació.
Si No desitja que es cedeixin les seves dades personals per rebre comunicacions comercials, preguem ens ho comuniqui per correu electrònic a l’adreça
info@sersaonline.com, o bé marcant aquesta casella .
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al C/ Empúries, 39, 17005, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI o
mitjançant l’adreça de correu electrònic info@sersaonline.com
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