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FORMULARI DE PRESENTACl6 D'OFERTES AL PRACTICUM ODISSEU
1 -A EMPLENAR PER L'EMPRESA O INSTITUCIO SOL·LICITANT
Norn de l'empresa/instituci6

FUNDACl6 PRIVADA MAP

Sector d'activitat

NIF

Tutor responsable de Jes practiques

DNI/NIE

G17414905

SOCIAL

Formaci6 o experiencia del tutor relacionada amb les tasques que haura de desenvolupar l'estudiant

PSICCLOGA ESPECIALITZADA RELACIONS LABORALS

Adrei;a del centre on es desenvoluparan les practiques

DAi 6-8
Comarca

Municipi

RIPOLLES

RIPOLL

Persona de contacte

Telefon

Codi Postal

17500

Correu electronic

Pagina web de l'empresa/instituci6 (si s'escau)

www.fundaciomap.org

Breu presentaci6 de l'empresa/instituci6

Entitat amb mes de 50 anys de servei a les persones amb discapacitat o rise d'exclusi6 social
de la comarca del ripolles.

2 – A EMPLENAR PER L’ESTUDIANT/A CANDIDAT/A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual durant el període no lectiu
Municipi

Comarca

Telèfon

Correu electrònic

Nivell d’estudis en curs
Grau

Màster oficial

Codi Postal

Nom del Grau o Màster oficial en curs

Universitat

Escola / Facultat:

PERFIL DEL CANDIDAT
Dades d’interès per a l’empresa/institució (experiència professional, altres estudis cursats, idiomes, aptituds
rellevants pel lloc de pràctiques, etc.)

Motivació i interès pel lloc de pràctiques
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PROTECCIÓ DE DADES
L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar les dades de caràcter personal segons
estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El/la sotasignat autoritza a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a tractar les seves dades personals. En compliment del que
disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF:
G43722453. Adreça: Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 936539419. Pot contactar amb el Delegat de
Protecció de Dades (DPD): dpd@arca-dr.cat.
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Gestionar la participació en el projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i les gestions
administratives que se’n derivin. Les imatges per a fer difusió del projecte.
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de
l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del projecte “ODISSEU”.
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament,
així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD), per escrit a l'adreça de
correu dpd@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
Les imatges corporatives de les empreses i/o institucions i dels seus empleats que participin al programa ODISSEU, poden ser publicades.
L’empresa i/o institució és la responsable de disposar els drets d’imatge dels empleats/des. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel
present document dóna consentiment a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a captar les imatges, sigui a través de càmeres o
vídeo càmeres, en què els afectats resultin clarament identificables. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) o una altra empresa delegada, està limitada al conjunt d’activitats organitzades dins el marc del
projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i podran ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar
l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

AUTORITZO a ARCA que m’enviï informació
Amb la signatura d'aquest document, el/la sotasignant es compromet, en cas de ser seleccionat/da, a complir la legislació
vigent de pràctiques i, en concret, a mantenir la condició d'estudiant mentre duri l'estada de pràctiques.

AUTORITZO la publicació de les imatges

NO AUTORITZO la publicació de les imatges

Signatura

Signatura

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Lloc i data:

Per tal de presentar la teva candidatura, envia’ns una còpia d’aquest formulari
omplert a practicum@odisseujove.cat, juntament amb:
•

Expedient acadèmic actualitzat (OBLIGATORI)

•

Llista de priorització de les ofertes (en cas que et presentis a més d’una oferta)

•

CV (opcional)

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya, la xarxa de professionals de Joventut i les universitats catalanes.
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