2022KO UDALEKUETAKO LAN-POLTSAK: ESKABIDE-ORRIA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak
NA

Jaioteguna

Telefonoa

Helbidea
Herria

Posta kodea

Posta elektronikoa

LAN-POLTSA HAUETAN PARTE HARTU NAHI DUT:
Udaleku irekietako begiraleen

Kirol udalekuetako eta uda gazteko kirol

lan-poltsa.

begiraleen lan-poltsa.

Udaleku irekietako

Kirol udalekuetako eta uda gazteko

koordinatzaileen lan-poltsa.

kirol koordinatzaileen lan-poltsa.

TITULAZIO AKADEMIKOA ETA LAN-ESPERIENTZIA
Aisialdiko titulazioa (markatu X batekin)
2021ean
aurkeztua
Aisialdiko begirale agiria.
Aisialdiko begirale ikastaroko atal teorikoa.
Aisialdiko zuzendari agiria.
Aisialdiko zuzendari ikastaroko atal teorikoa.

Kirol arloko ikasketak (gainditutako ikasturte kopurua adierazi)
2021ean
aurkeztua
Gorputz eta
titulazioa

Kirol

Jardueren

Erdi

Mailako

Zikloko

Goi Zikloko Jarduera Fisikoa eta Kirol Jardueretako
titulazioa
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Gradu bikoitza Lehen Hezkuntzan eta Heziketa
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan titulazioa
Heziketa Fisikoaren eta Kirolaren Zientziaren Gradua
edo Lehen Hezkuntzako Gradua Gorputz Heziketako
espezialitatean titulazioa

Magisteritza ikasketak
2021ean
aurkeztua
Magisteritza ikasketak amaituta
Magisteritza ikasketak egiten (gainditutako ikasturteak)

Heziketarekin harremana duten ikasketak: Pedagogia, Psikologia, Gizarte
Hezkuntza, Haur Hezkuntza, Gizarte integrazioa edota Gizarte eta Kultur
Animazioa (gainditutako ikasturte kopurua adierazi)
2021ean
aurkeztua
Lizentziatura
Gradua
Diplomatura
Heziketa Zikloak

Ikastaroak
Ikastaroa

Iraupena
(orduak)
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Nork antolatuta

2021ean
aurkeztu
a

Lan-esperientzia
Udalekuak, ludoteka, baserrieskola, gaztelekua, aisialditaldea

Iraupena
(egunak/
urteak)

Nork antolatuta

2021ean
aurkeztu
a

Oharra: eskabide-orriarekin batera aurkeztu behar dira
•
•
•
•

Nortasun agiriaren fotokopia.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza tituluaren fotokopia.
Lehiaketan
baloratzen
diren
merituetako
agirien
fotokopiak
(2021ean
aurkeztutakoak izan ezik).
Natura sexualeko delituen gabeziaren ziurtagiria edo erantzukizunezko adierazpena
(ikus eranskina).

Behean sinatzen duenak, eskaera honi dagokion deialdi publikoan onartua izatea
ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta oinarrietan
eskatutako baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez
zurituko dituela hitz ematen duelarik.
ZESTOAKO UDALEKO ALKATE JAUNARI
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ZESTOA
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera,
instantzi hau betetzerakoan emandako datuak Zestoako Udalak tratatuak izango direla
jakinarazten zaizu. Era berean, jakinarazten dizugu, zure datuak gordeta geldituko direla
eta deialdi publiko honetako helburuetarako soilik erabiliak izango direla.
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Bestalde, datuetara iristeko, zuzentzeko, indarrik gabe uzteko eta datuen aurka egiteko
dbo.zestoa@zestoa.eus helbide elektronikora jo dezakezu.
Udala ez da inolaz ere izango emandako datuen zilegitasun, egiatasun eta zehaztasunen
erantzule. Datuak aldatzen badira, zure erantzukizuna da hori Udalari jakinaraztea.

DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna
Xedea
Legitimazioa
Jatorria

Hartzaileak

Eskubideak
Informazio
gehigarria

Zestoako Udalaren
Foruen Plaza 1, 20740, Zestoa (Gipuzkoa)
Datuak Babesteko Ordezkaria: dbo@zestoa.eus
Hautaketa-prozesuei buruzko informazio pertsonala kudeatzea
DBEDBLO 8.1 eta 8.2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes
publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen
tratamendua.
Zestoako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta dagozkion
administrazio publikoei jakinarazi ahal izango dizkie zure datuak,
tratamendu honen esparruan aplikagarria delako legez hala ezartzen
bada. Bestalde, zure datuak bere Udaletxei ere komunikatu daitezke,
betiere, aldez aurretik adostasuna eman baduzu.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkatzeko, transferitzeko
eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko eskubidea du, bai eta Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko ere.
Datuen tratamendua zure adostasunean oinarritzen bada, erraz kendu
ahal izango duzu Zestoako Udalarekin harremanetan jarrita, Datu
babesari buruzko oinarrizko informazioaren atalean adierazitako kanalen
bidez.
Aipaturiko eskubideak helbide honetan egikaritu ditzakezu: Foruen Plaza
1, 20740, Zestoa, Gipuzkoa
Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta
dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean.
https://www.zestoa.eus/eu/datuen-babesa
Zestoako Udalaren
Foruen Plaza 1, 20740, Zestoa (Gipuzkoa)
Datuak Babesteko Ordezkaria: dbo@zestoa.eus

Onartzen dut nire datuak zehaztutako moduan tratatzea.

Zestoan, 2022ko

ren

(Sinadura)
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an.

