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1. Entitat sol·licitant

Telèfon

NIF

Codi Postal

d’actualització dels gestors del servei del 
Sistema d’Intermediació Laboral (SIL)

Telèfon

Sol·licitud

Nom de l’entitat

Municipi 

Adreça

Comarca 

Adreça electrònica

2. Representant legal de l’entitat

Nom i cognoms

Càrrec

Adreça electrònica

3. Sol·licitud d’actualització del/s gestor/s del SIL

Telèfon

Nom i cognoms 

Càrrec

DNI Adreça electrònica

Alta Baixa

Telèfon

Nom i cognoms 

Càrrec

DNI Adreça electrònica

Alta Baixa

Telèfon

Nom i cognoms 

Càrrec

DNI Adreça electrònica

Alta Baixa
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Signatura de la persona sol·licitant

4. Sol·licitud

La persona signant SOL·LICITA el servei del Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) en els termes que  estableix el Pla de 
Serveis de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL).

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Entitat encarregada del tractament: Diputació de Girona segons el conveni de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la gestió del Sistema d’Intermediació Laboral (SIL).
Finalitat: Registrar com a usuaris dels serveis els tècnics dels ens locals que utilitzen els recursos de la Diputació de  
Girona en matèria de promoció econòmica. Proporcionar-los accés als serveis.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1 c de l’RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD). 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a altres persones.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a  política de protecció de dades.

Telèfon

Nom i cognoms 

Càrrec

DNI Adreça electrònica

Alta Baixa

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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