
ANNEX III 

1. Convocatòria:

Concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic/a superior d'administració 
parlamentària de les Corts Valencianes 
Convocatòria de data: 

2. Fase de concurs. Presentació de documentació:

Cognoms: Nom: 

Atès que he superat tots els exercicis eliminatoris de la fase d'oposició, tramet, adjunta, la documentació 
acreditativa dels mèrits i experiència al·legats a l'efecte de baremació en la fase de concurs, de 
conformitat amb el que hi ha establit en la base setena, punt 2, de la convocatòria. 

Mèrits i experiència que s'al·leguen: 

En València, a  de/d'          de 2020 

MOLT EXCEL·LENT SR. PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
De conformitat amb el que hi ha disposat en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), i la Llei orgànica de 
protecció de dades a Espanya i de les seues normes de desenvolupament: el responsable del tractament de les vostres dades són 
les Corts Valencianes. Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els concursos d'oposicions, com també per a 
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació per a l'ús de les vostres dades està basada 
en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Se cedirà informació a altres 
administracions públiques o en cas d'obligació legal. Els resultats seran publicats si així es considera. Les dades es conservaran en 
l'arxiu de la institució durant els terminis definits en la normativa pròpia de gestió documental. Les persones interessades podran 
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament, mitjançant instància 
presentada davant el Registre General. Informació addicional: www.cortsvalencianes.es 

http://www.cortsvalencianes.es/
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