
Madalenetan eta Atlantikaldian FESTETAKO LAGUNTZAILE gisa lana egiteko deialdian parte
hartzeko ESKAERA-ORRIA

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

EUSKARA 

Baduzu euskarako 2. hizkuntza-eskakizuna edo euskarako titulu baliokiderik (HABEko 2HE, etab.)? 

Ez baduzu, adierazi udal Euskaltegian GAINDITU duzun horretarako egindako probarik, dagokion urtea markatuz 

ESKARI HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK

NANren fotokopia

Eskola ziurtagiriaren fotokopia (edo daukana)

Euskarako tituluaren fotokopia (daukanak)

     Errenterian Erroldatua    (Administrazioak baliozkatuko du)

Behean sinatzen duenak eskatzen du eskaera honi dagokion deialdian parte hartzea. Gainera, bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla
baieztatzen du eta eskatutako baldintzak betetzen dituela, hitz ematen duelarik eskatutakoan egiaztatuko dituela.

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.

Errenteria,

   Eskatzailea 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

Bai

Ez

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus
mailto:zu@errenteria.eus

	ESKARI HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK
	NANren fotokopia
	Eskola ziurtagiriaren fotokopia (edo daukana)
	Euskarako tituluaren fotokopia (daukanak)
	Errenterian Erroldatua (Administrazioak baliozkatuko du)

	HEBaiEz: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Cuadro de texto 0901: 
	Cuadro de texto 1: 
	Campo de texto 0201: 
	Cuadro de texto 0202: 
	Campo de texto 0210: 
	Campo de texto 0211: 
	Campo de texto 0213: 
	Campo de texto 0205: 
	Campo de texto 0206: 
	Campo de texto 0207: 
	Campo de texto 0208: 
	Campo de opci#C3#B3n 01: Off
	Campo de opci#C3#B3n 02: Off
	Campo de texto 0214: 
	Cuadro de texto 0215: 
	Campo de texto 0216: 
	Campo de texto 0219: 
	Campo de texto 0217: 
	Campo de texto 0218: 
	Campo de texto 0220: 
	Campo de texto 0222: 
	Campo de texto 0221: 
	Campo de opci#C3#B3n 03: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0910: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Urtea: Off


