ANNEX II

COMUNICACIÓ
Als efectes oportuns, d’acord amb els punts 6, 7 i 8 de l’Ordre del Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, d’11 d’octubre de 2019, per la qual
s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts puntuals per pal·liar els
impactes econòmics produïts pel concurs de creditors als treballadors vinculats a
empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de
l’empresa Thomas Cook.
Comunic al SOIB que som beneficiari de l’ajut regulat a l’Ordre anterior i que
durant el mes de la percepció laboral o salarial inferior a una mensualitat he
percebut _____ dies , amb la finalitat de que em puguen aplicar la percepció
prorratejada als dies no percebuts, i en tot cas sobre 30 dies, la qual cosa comunic
dins el termini màxim de 10 dies des de el dia següent al de la percepció.
Comunic al SOIB que som beneficiari de l’ajut regulat a l’Ordre anterior i que
he percebut una prestació laboral o salari complet amb còmput mensual, la qual
cosa comunic dins el termini màxim de 10 dies des de el dia següent al de la
percepció.

Nom i llinatges:

DNI o NIE:

Domicili / correu electrònic a efectes de notificacions:

Nom o raó social de l’empresa incursa en procès de creditors:

CIF:

Representant: nom i llinatges

DNI o NIE:

Domicili /adreça electrònica efectes de notificacions:

Camí Vell de Bunyola, 43 · 07009 Palma
Tel.: 971 78 49 91 · Fax: 971 78 49 42http://soib.es

1

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i amb la legislació vigent en matèria de protecció
de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud
Responsable
Finalitat

Legitimació

Servei d’Ocupació de les Illes Balears


Gestionar els programes mesures d’orientació, ocupació i formació
emmarcats en les polítiques actives d’ocupació.



Gestionar els ajuts als treballadors residents a les Illes Balears afectats
pel procediment concursal de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook



Decret llei 2/2019, de 4 d’octubre



Ordre d’11 de octubre del 2019 del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball i president del SOIB

Destinataris

No es cediran les dades personals a tercers, tret que hagi obligació legal o
interès legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Tractament

Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Exercici dels drets

La persona interessada pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat o oposició davant el titular 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.
Una vegada rebuda la resposta o en cas que no hi hagi resposta en el termini
d’un mes, la persona afectada pot presentar la reclamació de tutela de drets
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de protecció
de dades

Seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma;
protecciodades@dpd.caib.es)

__________, _____ de _____________ de 20_____
[rúbrica
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