2021EKO UDALEKUETAKO LAN-POLTSAK: ESKABIDE-ORRIA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak
NA

Jaioteguna

Telefonoa

Helbidea
Herria

Posta kodea

Gizarte segurantzako afiliazioa zk.
Kontu-korronte zk. (IBAN+20 digitu)

LAN-POLTSA HAUETAN PARTE HARTU NAHI DUT:
Udaleku irekietako begiraleen
Kirol udalekuetako eta uda gazteko
lan-poltsa.
kirol begiraleen lan-poltsa.
Udaleku irekietako
koordinatzaileen lan-poltsa.

Kirol udalekuetako eta uda gazteko
kirol koordinatzaileen lan-poltsa.

TITULAZIO AKADEMIKOA ETA LAN-ESPERIENTZIA
Aisialdiko titulazioa
Aisialdiko
Aisialdiko
Aisialdiko
Aisialdiko

begirale agiria.
begirale ikastaroko atal teorikoa.
zuzendari agiria.
zuzendari ikastaroko atal teorikoa.

Kirol arloko ikasketak (gainditutako ikasturte kopurua adierazi)
Kirol monitoretza (TAFYD).
SHEE-IVEF.
Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziak + lehen hezkuntza
gradu bikoitza
Kirol magisteritza

Magisteritza ikasketak
Magisteritza ikasketak (Haur Hezkuntza) amaituta.
Magisteritza ikasketak (Lehen Hezkuntza) amaituta.
Magisteritza ikasketak egiten.

Gainditutako ikasturteak

Heziketarekin harremana duten ikasketak: Pedagogia, Psikologia, Gizarte
Hezkuntza, Haur Hezkuntza, Gizarte integrazioa edota Gizarte eta Kultur
Animazioa
Lizentziatura.

Gainditutako ikasturteak

Gradua

Gainditutako ikasturteak

Diplomatura.

Gainditutako ikasturteak

Heziketa Zikloak.

Gainditutako ikasturteak

Ikastaroak:
Ikastaroa

Iraupena
(orduak)

Nork antolatuta

Lan-esperientzia:
Udalekuak, ludoteka, baserrieskola, gaztelekua, aisialdi-taldea

Iraupena
(egunak/urteak)

Nork antolatuta

Oharra: eskabide-orriarekin batera aurkeztu behar dira:





Nortasun agiriaren fotokopia konpultsatua.
DBH tituluaren fotokopia konpultsatua.
Lehiaketan baloratzen diren merituetako agirien fotokopia konpultsatuak.
Natura sexualeko delituen gabeziaren ziurtagiria edo erantzukizunezko
adierazpena (ikus eranskina).

Jakinarazten dizugu formulario honetan jasotako datuen tratamendua konfidentziala izango dela eta
ZESTOAKO UDALAren erantzukizunpean egingo dela. Horretarako, Zestoako Udalak datuen segurtasuna bermatuko duten neurri teknikoak eta antolaketa neurriak ezarri ditu, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak,
eta Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoak, xedatutakoak betez.
Zure datu pertsonalen tratamendurako edo komunikaziorako baimena ezeztatu ahal duzu, atzeraeraginik gabe, edozein unetan. Horretarako, idatzi bat bidali beharko duzu Zestoako Udalera postaz edo posta elektronikoz (dbo.zestoa@zestoa.eus), NANaren fotokopia erantsita.

DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna
Xedea
Legitimazioa
Jatorria
Hartzaileak
Eskubideak

Informazio
gehigarria

Zestoako UDALA - Foru plaza 1, 20740 Zestoa – dbo.zestoa@zestoa.eus
Dokumentu honetan emandako datuak lan-poltsak osatzeko eta
kudeatzeko erabiliko dira, ez besterik.
Dokumentu honetan emandako baimena
Interesdunek emandako datuak dira.
Delitugile Sexualeko Erregistro Zentraletik, legeak eskatzen duen natura
sexualeko delituen gabeziaren ziurtagiria eskuratuko da.
Zestoako Udalak interesdunen datuak bidai diezaieke beste erakunde
publikoei antzeko helburua duten lan-poltsak osatzeko eta kudeatzeko.
Interesdunak datuak eskuratzea, zuzentzea, ezereztea, tratamendua
mugatzea eta aurka egitea, eta datuak transferitzea ahal du. Eskubide
horiek ez direla bete ulertzen badu, Datuen Babesteko Euskal Bulegoan
edo Agencia Española de Protección de Datos -en erreklamatu ahal
izango du.
Interesdunena da emandako datuak egiazkoak izatearen ardura, eta
Zestoako Udalak beretzat gordetzen du datu faltsuak eman dituen
pertsona oro erregistratutako zerbitzuetatik baztertzeko eskubidea,
zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzetatik alde batera utzi
gabe.
Datuen babesari buruzko informazio gehigarria nahi duen orok helbide
honetan eskuratu dezake: dbo.zestoa@zestoa.eus

Onartzen dut nire datuak zehaztutako moduan tratatzea

Sinatzaileak oinarrietan eskatzen diren baldintza denak betetzen dituela adierazten du.
Zestoan, 2021eko

ren
(Sinadura)

an.

