Registre en un altre organisme receptor

Compareixença davant el SEPE després de la nova inscripció com
a demandant d’ocupació
1. Dades personals
Nom

1r cognom

2n cognom

DNI o NIE
• COMPAREC perquè se’m reprengui la prestació d’atur suspesa pel fet de no haver romàs inscrit/inscrita com a demandant

d’ocupació.
• COMUNICO que des del dia

torno a estar inscrit/inscrita com a demandant d’ocupació.

Diligència
presentada
al tràmit
la sol·licitud
Diligenciade
dedocumentació
documentación
presentada
en elde
trámite
de la solicitud

reservat
(A cumplimentar por el Servicio Público (Espai
de Empleo
Estatal) per

DOCUMENTS

ACARAT

REBUT

al SEPE)

REQUERIT

DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger/a (TIE) o document identificatiu del país
d’origen.
Targeta de demanda d’ocupació.

Observacions

(Espai reservat per al SEPE)

S’expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest formulari i de les que apareixen als documents aportats.
En cas que es requereixi al sol·licitant l’aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l’art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 d’abril, d’un
termini de 15 dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, s’arxivarà la sol·licitud, prèvia resolució, sens perjudici que pugui instar
una sol·licitud nova si el seu dret no hagués prescrit.
PROTECCIÓ DE DADES.-Aquest document recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d’un tractament
realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016.
La finalitat del tractament és la realització de les funcions derivades del document, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions
Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l’accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.
Data de represa

a

de/d’

de 20

Data de la compareixença i signatura de la persona interessada

a

Signat.:

de/d’

Data de la compareixença i signatura de la persona receptora

de 20

Segell de la unitat

a

de/d’

de 20

Signat.:

De acordo co previsto no artigo 271.3 do Real Decreto Lexislativo 8/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (TRLGSS), a entidade xestora suspenderá o aboamento das prestacións durante os períodos nos que as persoas beneficiarias non figuren
inscritas como demandantes de emprego no servizo público de emprego e continuarase a partir da data da nova inscrición, previa comparecencia ante
a entidade xestora acreditando a devandita inscrición, agás que proceda o mantemento da suspensión da prestación ou a súa extinción por algunha
das causas previstas nesta ou outra norma.

