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ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR
MATRICULAT EN ENSENYAMENTS D’ESPA
NI DE TENIR EL TÍTOL D’ESO
DESTINACIÓ

CEPA ..........................................................................

SOL·LICITANT

Persona física
DNI/NIE/Passaport

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Telèfon

Localitat

Municipi
Fax

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/176/1102768

DECLAR:
1.

Que m’he inscrit en la prova lliure per obtenir el títol de graduat en educació
secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys a la convocatòria de
l’any 2022.

2.

Que no tenc el títol de graduat en educació secundària obligatòria, ni cap títol
equivalent a efectes acadèmics.

3.

Que no estic matriculat o matriculada en ensenyaments oficials d’educació
secundària per a persones adultes (ESPA).
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb 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 i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta
declaració.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta declaració seran tractades per
la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional de les Illes Balears i el CEPA al qual s’entregui la declaració.
Finalitat del tractament. La finalitat del tractament d’aquestes dades és gestionar el
procediment per a la realització d’aquesta prova.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot
exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de
dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici
de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB
(seuelectronica.caib.es).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/176/1102768

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (Passeig de
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

..............................................., .......... d.................................. de 2022.
[rúbrica]
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