
Presentació de currículum

CLÀUSULA LOPD DIRIGIDA ALS REMITENTS DE CURRICULUM VITAE

En compliment del disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999,  
de 13 de Desembre, l’informem que la informació que ens facilita quedarà recollida en un fitxer, el  
responsable del qual és Colectic SCCL., amb la finalitat d’avaluar la seva candidatura en cas que en 
un futur sorgeixi alguna vacant que s’ajusti a les seves característiques. En relació amb les dades de 
caràcter personal especialment protegides (dades de salut), vostè accepta de forma expressa que 
Colectic SCCL., pugui recaptar-les i tractar-les. 

Vostè  té dret  a accedir  a la  informació,  rectificar-la  o a oposar-se  al  seu tractament i,  si  escau,  
cancel·lar-la, posant-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça:  C/Del Salvador, 6 baixos 
08001 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a: hola@colectic.coop.

Així mateix consenteix expressament la comunicació de les seves dades del currículum per a la seva 
utilització amb els fins anteriors a Colectic SCCL.

L’informem que passat un període de tres mesos des de la recepció de les dades, tret que s’hagi  
produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per la seva banda, procedirem d’ofici i de 
forma automàtica a cancel·lar les seves dades del fitxer en qüestió. 

Colectic,  SCCL. l’informa  que  té  implantades  les  mesures  de  seguretat  d’índole  tècnica  i 
organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i 
eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la 
tecnologia,  la  naturalesa  de  les  dades  emmagatzemades  i  els  riscos  que  estan  exposats,  ja 
provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. 

Tot això de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en 
concret, amb la relació de les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades 
de caràcter personal.

Nom_______________________

Data _______________________

Signatura____________________

mailto:hola@colectic.coop

