Espediente kodea
2019OLHA0001
I. ERANSKINA: ESKABIDEA
HAUTAKETA-PROZESUA: KALEKO IKUSKATZAILEAK
Izen-abizenak

NAN zk

Helbidea

Herria

Tel.

E-maila

Honakoa ADIERAZTEN DUT (markatu laukia):
Hondakinak Biltzeko Zerbitzuan asteburu eta jaiegunetan lan egiteko bi kale ikuskatzaile
kontratatzeko hautaketa-prozesua arautzen duten oinarriak ezagutzen eta onartzen ditut.
Parte hartzeko oinarriek ezarritako baldintza guztiak betetzen ditut eta eskatutako ikasketa
tituluen jabe naiz.
Eskabide honi erantsita doaz parte hartzeko baldintzak egiaztatzeko dokumentuak eta lehiaketan
baloratzeko merezimenduen egiaztagiriak
Inprimaki honetan emandako datuak egiazkoak dira, datuak tratatu eta babesteari buruzko
informazioaren jakinaren gainean nago eta baimena ematen dut datu horiek tratatzeko.
Hortaz, ESKATZEN DIZUT hautaketa-prozesu horretan parte hartzeko eskabide hau onartzeko.

Lekua

Data

Sinadura

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Tratamenduaren arduraduna: Urola Kostako Udal Elkartea
Helburua: Udal Elkartearen giza baliabideen hautaketa prozesuak kudeatzea.
Legitimazioa: Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak, mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak eta funtzio publikoaren araubidea.
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.
Eskubideak: Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian
azaltzen denez.
Informazio osagarria: Datu babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza eskura dezakezu inprimaki honen
amaieran edota gure web orrian: http://www.urolakosta.eus/eu/datuen-babesa

Urola Kostako Udal Elkartea
IFZ G20392064  Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08  idazkaritza@urolakosta.eus  www.urolakosta.eus

Espediente kodea
2019OLHA0001
ESKABIDEARI ERANTSITAKO AGIRIAK
Honako agiriak eransten dizkiot eskabideari (markatu laukia):
NANren fotokopia konpultsatua.
Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia konpultsatua.
B gida-baimena.
2. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko titulu edo ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua.
Curriculum Vitaea.
Lehiaketan baloratzeko lan esperientziaren eta prestakuntzaren egiaztagiriak.
LEHIAKETAN BALORATZEKO MERITUAK
Oharra: ondoko tauletan merezimenduak adierazi behar dira. Ez da baloratuko eskabidean adierazten
ez den eta dokumentu bidez behar bezala egiaztatzen ez den merezimendurik.
Lan esperientzia:
Enpresa, erakundea

Lanpostua

Noiztik noiz arte
uuuu/hh/ee

Prestakuntza
Emailea (ikastegia, unibertsitatea...)

Ikastaroaren izenburua

Ordu kopurua
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DATUAK BABESTEARI ETA TRATATZEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, eskatutako
datuak tratatzeko moduari buruzko informazioa duzu ondoren.
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.

Urola Kostako Udal Elkartea
IFZ G20392064  Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08  idazkaritza@urolakosta.eus  www.urolakosta.eus

