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TITULARRA - INTERESDUNA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

PK

 Mugikorra

 Finkoa

Herria

Probintzia

 e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

PK

 Mugikorra

 Finkoa

Probintzia

 e-posta

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Herria

Sexua

Harreman modua

Emakumea

Ele bitan

Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

Hautatu zurekin harremanetan jartzeko kanala :
E-posta

Mugikorra

Finkoa

IKASTAROAK ANTOLATZEKO INFORMAZIOA
Jaioteguna

Jaioterria

Ikasketa maila

Oraingo lan egoera

Elkarte bateko kide al zara?

Bai

Ez

Zein?
Ba al duzu eragozpen fisikorik?

Bai
Ez

Behar al duzu haurtzaindegi zerbitzurik?

Bai
Ez

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

SINATZAILEAK KONPROMISO HARTZEN DU ONDORENGO NEURRIAK BETETZERA

• Koronabirusekin lotura duen edozein sintoma izanez gero, gaixo sintomatiko batekin edo PCR positibo batekin
kontaktuan egon bada ikaslea, edo etxeko baten egiaztapen probaren zain bazago, Emakumeen Etxearekin
telefonoz harremanetan jartzeko eta tailerrera ez joatea.
• Maskara erabiltzea
• Eskuak garbitzea sartzerakoan.
• Espazio amankomunak ez erabiltzea
• Puntuala izatea
• Pertsonen arteko distantzia errespetatzea (gutxienez metro eta erdikoa).
Neurri hauek alda daitezke osasun-agintarien irizpideen arabera.
HONAKOEKIN ADOS DAGOELA ADIERAZTEN DU

Ikastaroaren, taldearen edo tailerraren formatua alda daiteke, pandemiaren garapenaren arabera (formatu ezpresentziala, mistoa presentziala-telematikoa, edukieren murrizketa, etab.).
Parte-hartzaileen identifikazioa eta harremanetarako datuak osasun-agintariei eman ahal izango zaizkie
pandemiaren jarraipena eta zaintza egite aldera eskatzen badituzte, indarrean dagoen araudia aplikatuz.

Errenteria,
Eskatzailea

AUKERATU IKASTAROAK ATZEKO ERANSKINEAN
Errenteriako Udala BAIMENTZEN DUT ikastaroetan hartu daitezkeen argazkiak prentsan, web gunean eta sare sozialetan
argitaratzeko, Udalak burututako jarduerak hedatzeko xedearekin.
Errenteriako Udala aurrerantzean antolatzen dituen jardueren inguruko informazioa bidali nahi izanez gero nire datu
pertsonalak erabiltzeko BAIMENTZEN DUT.
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TAILERRAK
1. Autodefentsa feminista (hastapena)
2. Gure praktikak eta jakintzak dekolonizatzen ditut (emakume migratuentzat)
3. Labirintoan barne

NESKA GAZTEEN TXOKOA (16-25 urte)
4. Sexualitateari buruzko hausnarketa
5. Hilerokoa gureganatzen

JABEKUNTZA TALDEAK
6. Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen gunea
7. Zaintzaileentzako topagunea
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