
 

 

L'empresa ____________________________ amb CIF __________________ domiciliada a 
__________________________, es manifesta usuària de _____________________________, 
concretament del servei de Borsa de Treball i es compromet a:  

   

1. Col·laborar activament amb el Servei Local d'Ocupació en la definició del perfil de treballador 
que està cercant:  

     >>  especificant els requisits del treballador que cerquen (sexe, edat, formació, etcètera)  

     >>  descrivint les tasques que cal desenvolupar en l'exercici del lloc de treball a cobrir  

     >>  comunicant de les condicions laborals que oferirà al treballador  

2. Informar dels resultats del procés de selecció: quin/s ha/n estat el/s candidat/s seleccionat/s i 
quines han estat les causes de refús de la resta de candidats.  

3. Tractar amb total confidencialitat les dades personals dels candidats facilitats pel Servei 
Local d'Ocupació, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la 
seguretat de les dades, a fer-ne un ús responsable exclusivament per l'oferta de treball 
gestionada, a destruir-les un cop finalitzat el procés de selecció i a no cedir-les o comunicar-les 
a tercers sense el consentiment exprés de l'afectat.  

   

Per la seva banda, el ______________________________ , es compromet a:  

   

1. Col·laborar activament amb l'empresa per definir les característiques del/s candidat/s.  

2. Informar de les característiques dels candidats que han acceptat participar en el procés de 
selecció. Així mateix, seguint el protocol d'actuació pactat amb l'empresa, els hi derivarà.  

3. El Servei es manifesta com a mer intermediari entre l'empresa usuària que ofereix llocs de 
treball i els candidats derivats a les mateixes. Qualsevol relació posterior es limitarà al candidat 
seleccionat i l'empresa contractant.  

4. D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
el Servei Local d'Ocupació informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos 
a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de 
____________________________ .  

   

I per a que així consti, signen el present document a ______________________ a __/__/____  

   

Per __________________________   Per_____________________________  

   

 Segell   


