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Benvolgut/da,
Acusem rebuda del seu Currículum Vitae i li agraïm el interès mostrat per treballar amb
nosaltres.
L’indiquem que en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i
demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades
personals cedides seran tractades per ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L, amb domicili a Camí
Ral número 116, 08490, Tordera, Barcelona. (Responsable del tractament.)
Les dades aportades seran tractades amb la única finalitat de fer partícip al interessat en els
processos de selecció de personal oberts en l’actualitat, o per a futurs processos en què el
candidat pugui encaixar, i no poden ser utilitzades per a altres finalitats. En cas de produir-se
alguna modificació en les seves dades, preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat
possible, amb l’objectiu de mantenir les dades sempre actualitzades. No es comunicarà a
tercers, excepte per obligació legal.
Les dades es conservaran per un període màxim de tres mesos, un com transcorreguts es
procedirà a la supressió de les mateixes garantint un respecte total al a confidencialitat, tan en
el tractament com en la seva posterior destrucció.
Tanmateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les
seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Camí Ral número 116, 08490,
Tordera, Barcelona o enviant un correu electrònic a info@autoescolasole.com, indicant el tipus
de dret que vol exercit i acompanyant la seva sol·licitud d’una còpia del DNI o document
d’identificació en dret. Si considera que el tractament de les seves dades personals no s’ajusta
a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació a agpd.es.
En qualsevol cas hem inclòs els seu currículum en la nostra base de dades i en cas que en un
futur decidim ampliar el nostre equip de professional i el seu perfil s’adapti a les nostres
necessitats, ens posarem en contacte amb vostè.

Rebi una cordial salutació.
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