ENPLEGUA SUSTATZEKO PROGRAMA 2018
HAUTAKETA PROZESUA: PEOIAK

III. ERANSKINA: ESKABIDEA
MANTENTZE-LANAK (ESKUALDEKO ESPAZIO PUBLIKOAK) EGITEKO PEOIAK

Izen-abizenak

NAN zk.

Helbidea

Herria (erroldarena)

Tel.

Tel. mugikorra

E-maila

Honakoa ADIERAZTEN DUT:


Urola Kostako Udal Elkartearen enplegua sustatzeko 2018ko programari dagokion lan-eskaintza
arautzen duten oinarriak ezagutzen eta onartzen ditut.



Oinarriek eskatutako honako baldintza orokorrak betetzen ditut (markatu laukiak):
Emakumea
55 urtetik gorako pertsona
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) jasotzaile titularra edo onuraduna
35 urte baino gutxiago dituen pertsona langabea
45 urte baino gehiago izan eta lan-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete daramatzana
Iraupen luzeko langabea
Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dagoen pertsona (oinarrietako 3.8.5 atala)




Eskabide honekin batera aurkezten ditut nire NAN eta Curriculum Vitaea.
Atzealdean daude adierazita nire lan-esperientzia eta prestakuntzaren inguruko datuak.



Datuak tratatzeko baimena: Datuak babesteari buruzko deialdiaren 12. oinarriak zehaztutako
informazioaren jakinaren gainean nago eta baimena ematen dut eskabide honetako eta hautaketa
prozesuko datuak tratatzeko.



Datuak egiaztatzeko baimena: Udal Elkarteari baimena ematen diot deialdiaren 7. oinarrian
zehaztutako datuak zuzenean egiaztatzeko, dagokion administrazioaren aurrean.

Hori dela eta, honakoa ESKATZEN DIOT Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariari: eskabide hau
ontzat hartu eta goian adierazitako hautaketa-prozesuan parte hartzea.

Data

Sinadura
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LAN ESPERIENTZIA
Markatu lanpostuaren eginkizunekin zuzenean lotura duen esperientzian egin duzun denbora:
< 1 urte
1 urte - 3 urte
> 3 urte
Adierazi lan-esperientzia horren ezaugarriak: enpresa, lanpostua eta hasiera eta amaiera datak
(Urtea/Hilabetea/Eguna).
Enpresa

Hasiera
(uuuu/hh/ee)

Lanpostua

Amaiera
(uuuu/hh/ee)

PRESTAKUNTZA
Prestakuntza
 Laneko arriskuen prebentzioan
(LAP) oinarrizko ikastaroa (30h)
 Laneko arriskuen prebentzioan
(LAP) eraikuntzako oinarrizko
ikastaroa (60h)
 LAP erdi-mailako prestakuntza
 LAP goi-mailako prestakuntza
 Altuerako lanak, lan ekipoak,
instalazioei buruzko
prestakuntza (elektrizitatea,
iturgintza,…): > 150 orduko
ikastaroak
 Altuerako lanak, lan ekipoak,
instalazioei buruzko
prestakuntza (elektrizitatea,
iturgintza,…): 75- 149 orduko
ikastaroak
 Altuerako lanak, lan ekipoak,
instalazioei buruzko
prestakuntza (elektrizitatea,
iturgintza,…): 8-74 orduko
ikastaroak

Izenburua

Zentroa
Emailea

Orduak

Urtea
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DATU PERTSONALEN BABESA
Izangaien datu pertsonalak tratatuko dira Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679
EB) ezarritakoarekin bat etorriz. Hona hemen datu-tratamendu horri buruzko informazioa:

Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak: dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua: Udal Elkartearen giza baliabideen hautaketa prozesuak
kudeatzea. Datu tratamenduan ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak
egingo.
Gordetzeko epea: Datu tratamenduaren objektu den hautaketa-prozesua amaitu arte
edota horrek eragindako zuriketa epealdiak amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa: Tokiko administrazioaren araubidea,
Udal Elkartearen Estatutuak, mankomunatutako udalek eskuordetutako eskumenak eta
funtzio publikoaren araubidea.
Datuen jatorria: interesdunak
Datu kategoriak: Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio
datuak, helbide eta harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak eta egoera
sozioekonomikoari buruzko datuak.
Hartzaileak: Hautaketa prozesua kanpoko erakunde publiko baten diru-laguntzari esker
bideratu bada, datu pertsonalak lagako zaizkie programa hori garatzeko diru-laguntza
eman duten erakunde publikoei, diru-laguntzaren zuriketa egiteko beharrezkoa den
heinean. Halaber, hautaketa-prozesuen bidez sortutako lan-poltsetan dauden hautagaien
datuak (soilik izen-abizenak, titulazioa eta harremanetan jartzeko datuak) laga ahal izango
zaizkie beste administrazio publikoei, beren lan-eskaintzak hautagai horiei egiteko. Ez da
datu horien transferentziarik aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak: Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko,
ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko
Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol Agintaritzari (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.

