FITXA D'INSCRIPCIÓ. CURSOS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
FICHA DE INSCRIPCIÓN. CURSOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CURS:
CURSO:
A realitzar en el CdT:
A realizar en el CdT:
Municipi:
Municipio:

A

Castelló / Interior
Castellón / Interior

València / Interior
Valencia / Interior
Alacant / Interior
Alicante / Interior

L'Alqueria del Duc (Gandia)
L'Alqueria del Duc (Gandía)

Marina Alta (Dènia)
Marina Alta (Denia)

Domingo Devesa (Benidorm)

Torrevieja

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

DNI - NIE

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA

DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO

CP

TELÈFON / TELÉFONO

Discapacitat
Discapacitado

Home
Hombre

Dona
Mujer

LOCALITAT / LOCALIDAD

E-MAIL

MÒBIL / MÓVIL

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

Dependent a càrrec seu
Dependiente a su cargo

Espanya
España

Resta UE
Resto UE

Altra (indiqueu):
Otra (indicar):

NIVELL D'ESTUDIS / NIVEL DE ESTUDIOS

Sense estudis
Sin estudios

Primària - ESO
Primaria - ESO

Batxillerat
Bachillerato

Tècnic mitjà FP
Técnico medio FP

Tècnic superior FP
Técnico superior FP

Diplomat
Diplomado

Llicenciat
Licenciado

SITUACIÓ SOCIOLABORAL / SITUACIÓN SOCIO-LABORAL

Desocupat. Data d'alta en el SERVEF:
Desempleado. Fecha de alta en el SERVEF:
Empleat per compte propi
Empleado por cuenta propia

Contracte fix
Contrato fijo

Contracte temporal
Contrato temporal

Personal funcionari/laboral
Personal funcionario/laboral

DADES PROFESSIONALS (només per a treballadors en actiu) / DATOS PROFESIONALES (sólo para trabajadores en activo)
CIF
NOM DE L'EMPRESA / NOMBRE DE LA EMPRESA
RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

ACTIVITAT EMPRESARIAL
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ANYS D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
TELÈFON / TELÉFONO MÒBIL / MÓVIL

B

CP

FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD

E-MAIL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

WEB

DOCUMENTACIÓ (adjunteu fotocòpies de la documentació)
DOCUMENTACIÓN (adjuntar fotocopias de la documentación)
Desocupat: targeta de demanda d'ocupació
Desempleado: tarjeta de demanda de empleo

C

LLOC DE TREBALL (CÀRREC) / PUESTO DE TRABAJO (CARGO)

Ocupat: justificant d'empresa (nòmina, contracte de treball, etc.)
Con empleo: justificante de empresa (nómina, contrato de trabajo, etc.)

SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ EXPRESSA / SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA

El sol·licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i la conformitat amb el que establix la
legislació vigent.
El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y su conformidad con lo establecido
en la legislación vigente.
En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del
procediment.
Caso de no suscribir la correpondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras
del procedimiento.
,

d

del

CJAAPP - IAC

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), dona la seua autorització
perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència. Així mateix, i a fi de verificar el compliment
dels requisits exigits pel Reglament (CE) 1083/2006. autoritza a l'Agència Valenciana del Turisme, a obtindre de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
de la seua situació laboral.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción
de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), da su
autorización para que la administración obtenga directamente la comprobación de sus datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia. Asimismo, y al objeto de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento (CE) 1083/2006. autoriza a la Agència Valenciana del Turisme, a obtener de la Tesorería General
de la Seguridad Social los datos de su situación laboral.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME / CdT

DIN - A4

Firma:
En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informen del punts
següents: Omplir les dades d'este formulari és obligatori per la inclusió en el "Fitxer d'Activitats Formatives”, creat per Orde de la Conselleria
de Turisme de 31 de gener del 2005, i el titular se'n fa responsable de la seua veracitat. La finalitat del fitxer és la inscripció, participació,
impartició i seguiment posterior dels alumnes participants en els cursos que organitzen els Centres de Turisme de l’Agència i enviament
d’informació sobre cursos i activitats del Centre de Turisme. L'interessat consent expressament el tractament de les seues dades com també
la seua cessió a les empreses del sector turístic per a processos de contractació. Este fitxer es troba degudament inscrit en el Registre
General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació en
l'Agència Valenciana de Turisme, que és la Responsable del Fitxer, amb C.I.F: Q-9655770-G, i domicili social en avinguda d'Aragó 30, 8a,
46021-València.
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los
siguientes puntos: Cumplimentar los datos de este formulario es obligatorio para la inclusión en el "Fichero de Actividades Formativas”, creado
por la Orden de la Conselleria de Turismo de 31 de enero de 2005, y el titular se hace responsable de su veracidad. La finalidad del fichero es
la inscripción, participación, impartición y seguimiento posterior de los alumnos participantes en los cursos que organicen los Centros de
Turismo de la Agencia y envío de información sobre cursos y actividades del Centro de Turismo. El interesado consiente expresamente el
tratamiento de sus datos como también su cesión a las empresas del sector turístico para procesos de contratación. Este fichero se encuentra
debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. El afectado podrá ejercer a sus derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación en la Agencia Valenciana de Turismo, que es la Responsable del Fichero, con C.Y.F:
Q-9655770-G, y domicilio social avenida de Aragón 30, 8a, 46021-Valencia.

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

13/12/10
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