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Sol·licitud d’ATRI de perllongament de la permanència en el servei actiu per al 
personal docent en el règim de classes passives. Full de dades complementàries

Dades personals
DNI/NIE Nom i cognoms

Data en què es compleixen 65 anys d’edat: 

Sol·licito perllongar la permanència en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs següent en què compleixo 65 anys. 

-Tinc autoritzada la permanència en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs 20 20 i sol·licito perllongar-la fins 
al 31 d’agost del següent curs 20 / 20 .

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent.
Legitimació: Exercici dels poders públics.
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció 
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina protecció de dades

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Normativa aplicable

- Article 28.2.a del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril (BOE núm. 126, de 27 de maig de 1987)
- Article 38.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)
- Article 96 de la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012)
- Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament en el servei actiu al personal funcionari docent.
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http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-docent.html
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