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Segons el que preveu la llei de protecció de dades, estic informat i autoritzo al servei de Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover, a lliurar a la Diputació de 
Tarragona, Generalitat de Catalunya, i a d’altres institucions que ho requereixin, les dades que he facilitat a fi i efecte de poder justificar el servei prestat en relació 
a les actuacions desenvolupades relacionades al Foment d’Activitat Econòmica i al Foment de l’Ocupació i Formació. 

 

L’empresa ____________________________ amb CIF ___________________________ domiciliada a ____________________________, 
es manifesta usuària de la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover, i es compromet a: 
 

1. Col·laborar activament amb el Servei d’Ocupació i Inserció de l’Ajuntament d’Alcover en la definició del perfil de treballador que està 
cercant: 

 

- Especificant els requisits del treballador que cerquen (sexe, edat, formació, etc.) 
- Descrivint les tasques que cal desenvolupar en l’exercici del lloc de treball a cobrir 
- Comunicant de les condicions laborals que oferirà al treballador 

 

2. Informar dels resultats del procés de selecció: quin/s ha/n estat el/s candidats seleccionat/s i quines han estat les causes de refús 
de la resta de candidats. 

 

3. Tractar amb total confidencialitat les dades personals dels candidats facilitats pel La Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover, a 
adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, a fer-ne un ús responsable 
exclusivament per l’oferta de treball gestionada, a destruir-les un cop finalitzat el procés de selecció i a no cedir-les o comunicar-les 
a tercers sense el consentiment exprés de l’afectat. 

 

4. Garantir la veracitat de la informació aportada. 
 

5. L’empresa manifesta que □ accepta / □ no accepta rebre informació sobre les diferents activitats que desenvolupa el La Borsa de 

Treball de l’Ajuntament d’Alcover: xerrades, jornades, informació sobre cursos... 
 

6. L’empresa manifesta que □ accepta / □ no accepta donar-se d’alta en la nostra Base de Dades d’Empresa del La Borsa de Treball 

de l’Ajuntament d’Alcover.  
 

7. L’empresa manifesta que □ accepta / □ no accepta donar-se d’alta en el Directori d’Empresa Comarcal. 

 

8. L’empresa manifesta que □ accepta / □ no accepta donar-se d’alta en el Directori Comercial. 
 

9. Declara haver estat informada d’acord amb la LOPD, que les dades aportades contenen informació veritable, completa i 
actualitzada, necessària per a la realització del servei, i dóna el seu consentiment expressament a la Borsa de Treball de 
l’Ajuntament d’Alcover en l’àmbit de les seves competències a fer ús de les seves dades. 

 

Per la seva banda, la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover, es compromet a: 
 

1. Col·laborar activament amb l’empresa per definir les característiques del/s candidat/s. 
 

2. Informar de les característiques dels candidats que han acceptat participar en el procés de selecció. Així mateix, seguint el protocol 
d’actuació pactat amb l’empresa, els hi derivarà. 

 

3. La Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover es manifesta com a mer intermediari entre l’empresa usuària que ofereix llocs de 
treball i els candidats a aquests llocs. Qualsevol relació posterior es limitarà al candidat seleccionat i l’empresa contractant. 

 

4. La Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover podrà donar de baixa l’empresa, sense necessitat d’avís previ, en el cas que es 
detecti que les dades facilitades no són certes. 

 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Borsa de Treball de l’Ajuntament 
d’Alcover informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament 
informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a 
la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Alcover. 

 

I perquè així consti, signen el present document a _______________________ a  ___ / ___  / ___ 

 

 L’empresa             La Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Alcover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________     ___________________ 
                

                


