SOL·LICITUD BEQUES FORMATIVES

DADES PERSONALS
COGNOMS I NOM

DATA DE NAIXEMENT

DNI

TELÈFONS CONTACTE

MAIL

DATA ALTA SOCI/A EX JUGADOR/A

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA A ADJUNTAR:
Currículum Vitae
Fotocopia del DNI
Fotocopia de la darrera declaració de la renda
Programa formatiu en el que està interessat si és fora de la oferta formativa de l’ ABJ. En
aquest programa ha de constar la durada i l’ import de la formació.
*Enviar documentació a formacio@jugadorsfcbarcelona.cat
DECLARO: Que en la data que expira el termini per la presentació de sol·licituds compleixo totes les
condicions exigides a la convocatòria i puc acreditar-les documentalment.
SOL·LICITO: Ser admès/esa en el procés selectiu per optar a una plaça en el programa de Beques
Formatives. Exposo a continuació els motius pels quals la beca em suposaria una oportunitat de millora
professional.

Barcelona,

de

de 202_

Signatura,

De conformitat amb al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades ( Reglament UE 2016/679) i normativa
d’aplicació, s’informa a l’interessat que les seves dades personals, seran tractades pel Responsable del tractament, l’
ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS, en base al seu consentiment i amb la finalitat de mantenir la relació amb els
contactes i l’enviament d’informació del seu interès per telèfon, correu ordinari, correu electrònic, sms o whatsapp. Les seves
dades, seran conservades durant el temps que estableixi la normativa vigent, no està prevista la transferència internacional de
dades ni la cessió de dades a tercers. Pot exercitar el drets l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició escrivint
a la ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS, Travessera de les Corts 42-44 08903 L’ Hospitalet de Llobregat o per mail
a e-mail: info@jugadorsfcbarcelona.cat . També pot exercir la tutela dels seus drets davant l’Agència Española de Protecció de
dades.

Travessera de les Corts, 42-44
08903 l’Hospitalet de Llobregat

T. 93 330 18 68

info@jugadorsfcbarcelona.cat
agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat

