En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la
finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. La UIB és la
responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir
els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la
mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Annex II

A l’empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, el/la funcionari/ària les dades
personals i professionals del/de la qual s’expressen a continuació demana el reconeixement, a
l’efecte de triennis, dels serveis prestats a l’Administració que s’indiquen

I. Dades personals i professionals

Nom i cognoms

DNI

Vinculació amb
l’Administració(1)

Palma,

1.
2.
3.

Cos, escala o plaça a
què pertany

Situació
administrativa

Destinació actual

Localitat
Lloc de
treball

Domicili
Telèfon

II. Característiques dels serveis el reconeixement dels quals es pretén
C/C/E(2)

de/d’
Organisme(3)

Des de

Dia Mes
Fins a

Any

de 20

Firma,

Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Funcionari de carrera, funcionari interí o contracte laboral.
Assenyalau el cos, categoria o escala (C C E) en el qual s’han prestat els serveis que es vol que es reconeguin.
Si la persona interessada sol·licita el reconeixement dels serveis prestats en una altra administració, haurà
d’adjuntar a l’annex II certificat de serveis prevís, annex I, expedit per l’Administració on ha prestat els serveis que
vol que es reconeguin.

Dia Mes Any

