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Honakoa ESKATZEN DUT
Haurren uda ikastaroan zuzendari-lanak egitea
Haurren uda ikastaroan begirale-lanak egitea
Haurren uda ikastaroan begirale-praktikak egitea

ERANTSITAKO DOKUMENTUAK
Aisialdiko zuzendari titulua *
Aisialdiko begirale titulua *
C1 agiria edo baliokidea *
Esperientziaren ziurtagiriak *
Lan ibilbidearen gaineko agiria edo lan-bizitza
* Agiri horiek aurreko urtean aurkeztu bazenituen, ez dituzu berriz ekarri behar.

ADIERAZPENA
Baimena ematen diot Legazpiko Udalari, zuzendari edo begirale gisa lan egiteko aukeratua baldin banaiz, Sexu
Delitugileen Erregistro Zentralean nire izenean dagokion egiaztagiria eska dezan.
Data

Sinadura

ESKAERA HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:

Legazpiko Udala
Euskal Herria plaza, 1
20230 – Legazpi (Gipuzkoa)
www.legazpi.eus
Aurrez aurre: Udaletxean (Euskal Herria plaza, 1. 20230 – Legazpi).
Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera, 07:30etatik 15:00etara.
Posta arrunta bidez: Posta bulegoetan, posta ziurtatu irekiaren bidez.
Telematikoki: http://egoitza.legazpi.eus/
e-posta: haz@legazpi.eus
DATUEN BABESA
Jakinarazten dizugu ematen dituzun datu pertsonalak LEGAZPIKO UDALAren sistema informatikoen bitartez tratatuko direla Datuak
Babesteko Erregelamendu Orokorrak ezartzen duenaren arabera, (EB) 2016/679, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen
tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena.
Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da tratamendu horren xedea eta baita Udalak eskaintzen
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiliko direnaren kalterik gabe; beti
ere, ezartzekoa den legegintza betez.
Edozelan ere, eskaria izenpetzean eskatzailea informatuta dagoela ulertuko da. Modu berean, esandako xedeetarako eta Legean
jasotako helburuetarako bere datuak erabiltzeko oniritzia ematen duela ulertuko da.
Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eta
eramangarritasuna bermatzeko dituzun eskubideak erabiltzeko idatzizko eskari bat eta NANaren fotokopia aurkeztu behar
dizkiozula tratamenduaren titular eta arduradunari honako helbidean: Euskal Herria plaza 1 – 20230 Legazpi.
Erosoagoa egiten bazaizu,
http://egoitza.legazpi.eus/
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Halaber, “Datu Pertsonalen Babesaren arloko jardunbide Egokien Eskuliburua EAEko toki erakundeetarako” izeneko gidaliburua
kontsulta dezakezu interneteko helbide hauetan: www.eudel.eus/eu eta www.avpd.es .

