Programa de pràctiques
Nom de l’empresa
Ocupació
Titulació

Tutor/a de l’empresa
Nom i cognoms

NIF

Correu electrònic

Tutor/a de la Universitat Autònoma de Barcelona
Nom i cognoms

Contingut de les pràctiques1:

G146-NIL-090-01

Formació2:

NIF

Correu electrònic

Tutories3:

Sistemes d’avaluació4:

Signatura electrònica de la persona representant legal de l'empresa.
La signatura d’aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades.
signatura Universitat Autònoma de Barcelona
signatura
director/a
de l’deOTG,
signarepresentant
i envia e-còpia
a la
UAB
Signatura
electrònica
la persona
legal de
l'empresa.

G146-NIL-090-01

1.
2.
3.
4.

Descripció de les tasques i funcions a realitzar.
Descripció de les accions formatives que seran impartides durant les pràctiques.
Descripció de les accions del tutor o tutora destinades a orientar professionalment les persones participants al programa de pràctiques.
Descripció dels criteris observables i mesurables d’avaluació.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de l'empresariat o de les persones que ofereixen feina”
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades de l'empresariat o de les persones que ofereixen feina.
Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del
Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en
les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb
DNI electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/

