REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS
DE TRÀMITS DEL PROCEDIMENT ECONCI 2020
REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR MEDIOS
TELEMÁTICOS DE TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO ECONCI 2020

A

REPRESENTACIÓ / REPRESENTACIÓN

Sr. / Sra. / D. Dña.

amb NIF / con NIF

amb domicili en (municipi) / con domicilio en (municipio)

província / provincia,

CP

núm.

adreça / dirección

ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:
OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:

AMB NIF / CON NIF
Perquè actue en el meu nom davant LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en qualsevol tràmite del procediment ECONCI 2020. Ajudes
extraordinàries urgents a persones treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació / Para que actue en mi nombre ante
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación en cualquier trámite del procedimiento ECONCI 2020. Ayudas extraordinarias urgentes a
personas trabajadoras que se hayan acogido a la reducción de jornada por conciliación

d'

de

NOTA: Aquest annex, després del seu emplenament i signatura, podrà adjuntar-se tant en format pdf com en format imatge per a permetre que la relació entre representat i representant puga dur-se a
terme per mitjans que no vulneren l'obligació de romandre en els domicilis per raons sanitàries, sense perjudici que, en el seu cas, LABORA requerisca amb posterioritat la presentació del document
original. / NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y firma, podrá adjuntarse tanto en formato pdf como en formato imagen para permitir que la relación entre representado y representante pueda
llevarse a cabo por medios que no vulneren la obligación de permanecer en los domicilios por razones sanitarias, sin perjuicio de que, en su caso, LABORA requiera con posterioridad la presentación
del documento original.

01/04/2020
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Signatura de la persona representada
Firma de la personas representada

LABORA

,

De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, en qualitat de Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per LABORA Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, amb la finalitat de gestionar l'objecte d'aquest formulari. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació supressió i potabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet de no ser objecte de
decisions individuals automatitzada respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme, presentant escrit en el registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o, en el seu
cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit d'entendre vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA
http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades
De conformidad con la legislación, europea, y española en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación supresión y potabilidad de sus datos de carácter personal, limitación y oposición de los tratamientos y del hecho de no ser
objeto de decisiones individuales automatizada respecto a sus datos personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá reclamar ante el Delegado de Protección de Datos dpd@gva.es o, en
su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto de entender vulnerado el derecho en protección de datos. Más información sobre el tratamiento de los datos en la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/proteccio-dedades

