
 

 
 

 

 

 

BORSA DE TREBALL PER A CANDIDATS A EMPLEATS  
 

Aquest és un servei per a les persones (agremiades, o no) que busquin feina. La persona interessada 

en aquest servei, ens haurà de fer arribar el seu CV actualitzat i aquest full (omplert i signat) a la 

següent adreça de correu: info@gremitarragona.com 

El servei que oferim des del Gremi és que, durant 1 any, des de la data de recepció del CV, posarem 

a disposició de les empreses que ens ho demanin, els CV que considerem s’ajustin a la demanda que 

tinguin aquestes. En cas que l’empresa estigui interessada en algun dels CV, serà aquesta la que 

directament contactarà amb l’interessat i acordarà el procediment a seguir. 

 
INFORMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB FINALITAT DE CANDIDAT A EMPLEAT 
 
El GREMI D'INDUSTRIALS INSTAL·LADORS ELECTRICISTES, FONTANERS I AFINS DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS és el responsable del 
tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per interès legítim del 
responsable, i se li facilita, a continuació, la informació del tractament: 

 
Finalitat del tractament: fer participar a l’Interessat en els processos de selecció de personal que ens comuniquin les empreses 
associades (o no) en aquest Gremi. Si el CV de l’Interessat encaixa amb la vacant, aquest es farà arribar només a l’empresa interessada 
pel mitjà que es consideri més convenient per a que sigui aquesta la que contacti amb l’Interessat. 
 
Legitimació del tractament: consentiment inequívoc mitjançant una clara acció de l’interessat (GDPR, art. 6.1.a). 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el termini màxim d’un any, i un cop transcorregut,  es procedirà a la 
supressió de les dades tot garantint-ne un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. 
En aquest sentit, un cop transcorregut aquest termini, i si es desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, 
l’Interessat ens haurà de tornar a fer arribar el seu currículum. 
 
Actualització de les dades: en cas que es produeixi algun canvi en les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit com 
més aviat millor, per tal de mantenir les seves dades degudament actualitzades. 
 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a altres, tret que sigui obligació legal. 
 
Drets que té l’Interessat: 
 Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
 Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament. 
 Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la 
 normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: GREMI D'INDUSTRIALS INSTAL·LADORS ELECTRICISTES, FONTANERS I AFINS DE LA 
COMARCA DEL TARRAGONÈS. Carrer Estany núm. 10, nau 19 (Polígon Industrial Riu Clar) - 43006 Tarragona. 
 info@gremitarragona.com 
 
 
 
Signo conforme he llegit i estic d’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment: 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: __________________________________________________________________          DNI: ______________________  
 
 

Data: ______ d __________________________________ de 20____ 
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