
ZUMAIAKO UDALA
DEIALDI PUBLIKOAN PARTE HARTZEKO ESKAERA

Lanpostu honetara aurkezten da

1.-NORBERAREN DATUAK

Lehen Abizena

Bigarren Abizena

Izena

NAN Jaiotze data (uuuu/hh/ee) Telefonoa

Helbide elektronikoa 

Helbidea   Herrialdea

Herria PK

2.- HEZKUNTZA
Deialdian eskatutako titulua

Titulua Data(uuuu/hh/ee)

Zentroa eta Herria
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OPOSIZIOALDIKO  PROBEN  EGITUREK  AUKERA  EMATEN  DUTEN  KASUETAN,  ONDORENGO
HIZKUNTZAN NAHI DITUT EGIN:

     EUSKARA 

       GAZTELANIA 

OINARRIEN HAMAHIRUGAREN ATALAK ARAUTZEN DUENAREN ARABERA, BAIMENA EMATEN
DUT ZUMAIAKO UDALAK BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI NIRE DATU PERTSONALAK EMATEA,
HALA ESKATUZ GERO, HORIEK ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK EGIN DITZATEN.

       BAI

   EZ
     
   
BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK

Eskatzaileari informatzen zaio, Zumaiako Udalak  baldintzen datuak zuzenean egiaztatuko
dituela datuen arloko bitartekotzako plataformatik eta beste administrazioetatik. Hala ere,
egiaztatze  horri  uko  egiteko  aukera  izango  du  eskatzaileak.  Kasu  horretan,  dagokion
dokumentazioa aurkeztu beharko du.

• Eusko Jaurlaritza- Ivap – Egun duen Euskarako hizkuntz eskakizun mailaren kontsulta

Aurka nago eta eskatutako dokumentazioa aurkezten  dut

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK:

         NAN edo pasaportearen fotokopia
         Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia

Hizkuntza eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia 
Merezimendu lehiaketarako egiaztagirien fotokopiak
Kasua bada, aurreko urteetako deialdietan Zumaiako Udalean aurkeztutako

dokumentuak kontuan izatea eskatzen dut (ondorengo taulan azaldu urtea eta
dokumentua) 
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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.

Zumaian,                 ko      ren      an

Sinadura 

ZUMAIAKO UDALEKO ALKATE JAUNARI

Datu babesari buruzko oinarrizko informazioa

Tratamenduaren 
Arduraduna

Zumaiako Udala

Foruen plaza 1, 20750, Zumaia (Gipuzkoa)

Datuak Babesteko Ordezkaria: Dbo@zumaia.eus

Helburua Hautaketa-prozesuei buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

Zilegitasuna DBEDBLO 8.1 eta 8.2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo 

botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen tratamendua.

Komunikazioen 
hartzaileak

Zumaiako Udalak, dagozkion administrazio publikoei jakinarazi ahal izango dizkie zure 

datuak, tratamendu honen esparruan aplikagarria delako legez hala ezartzen bada.

Bestalde, zure datuak beste udalei ere komunikatu daitezke, betiere, aldez aurretik 

adostasuna eman baduzu.   

Eskubideak 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 Zumaiako Udalarekin harremanetan jarrita, Datu babesari buruzko oinarrizko 
informazioaren atalean adierazitako kanalen bidez.

Aipaturiko eskubideak helbide honetan egikaritu ditzakezu: Foruen Plaza, 1. 20750 
Zumaia, Gipuzkoa.

Informazio 
gehigarria

Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure 
webguneko datuak babesteari buruzko atalean: 
Https://zumaia.eus/eu/udala/datuen_babesa
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