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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

CURSO 2021 – 2022

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO CENTRE / CENTRO

DOMICILI  (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO) CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

DIRECTOR/A

B SOL·LICITA 
SOLICITA

Participar en el procediment de sol·licitud per a l’assignació d’auxiliars de conversa en llengua 
per al curs acadèmic 2021 – 2022 
Participar en el procedimiento de solicitud para la asignación de auxiliares de conversación en lengua 
para el curso académico 2021 – 2022

C DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

, d de

Signatura i segell / Firma y sello:

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

CONFORMITAT  
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 
2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent:  
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'esta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.  
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport.  
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió 
correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la 
Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 
16, 46010 de València.  
  
CONFORMIDAD  
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 
2018, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:  
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.  
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.  
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La coordinación y 
supervisión corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a 
la Subsecretaría de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperación y Calidad Democràtica, con domicilio en Paseo de la Alameda, n.º 
16, 46010 de València.

El/La director/a

Annex II: Compromís de participació en el programa 
Anexo II: Compromiso de participación en el programa

Annex III: Justificació del programa 
Anexo III: Justificación del programa

Annex IV: Declaració sobre els programes Erasmus+ i eTwinning (juntament amb documentació acreditativa) 
Anexo IV: Declaración sobre los programas Erasmus+ i eTwinning (junto con documentación acreditativa)
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Signatura i segell / Firma y sello:
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
CONFORMITAT 
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent: 
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'esta sol·licitud seran tractades de forma confidencial. 
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València. 
 
CONFORMIDAD 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial. 
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperación y Calidad Democràtica, con domicilio en Paseo de la Alameda, n.º 16, 46010 de València.
El/La director/a
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