DIMAKO UDAL BRIGADARAKO PEOIEN LAN-POLTSARAKO
ESKABIDEA
DATU PERTSONALAK
Izena:
Abizenak:
NANa/Pasaportea/Identifikatzeko-agiria:
Helbidea:
Herria:

Posta-kodea:

Probintzia:
Telefono finkoa:

Sakelekoa:

Helbide elektronikoa:
ANTZERAKO LANETAN EXPERIENTZIA
ENPRESA

NOIZTIK

NOIZ ARTE

LANPOSTUA

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
□ Indarrean dagoen NANaren edo pasaportearen fotokopia.
□ Langabeziko txartelaren fotokopia edo sei hilabete baino gutxiago falta zaizkion kontratoaren
kopia.
□ Familia liburuko fotokopia.
□ Merezimenduen ziurtagiriak.
Behean sinatu duenak AITORTU EGIN DU eskabide honetan azaldutako datuak egiazkoak direla, eta
deialdian eskatutako betekizunak betetzen dituela.
Ondorioz, lehiaketa honetan ONAR DEZATEN ESKATU NAHI DU.
Dimen, 2019ko

ren
Sinadura

ALKATE UDALBURUA

(e)(a)n

Pribatutasun politika lehenengo geruza
Datu pertsonalen babeserako oinarrizko informazioa
DIMAKO UDALA www.dimakoudala.eus
Arduraduna

DIMAKO UDALA NIF/ P4803300E
Osarioen kudeaketarako, harremanetarako kudeaketa.

Helburua
Interesdunaren oniritzia
Zilegitasuna
Tratamendu arduradunak, aholkulariak.
Jasotzaileak
Eskubideak
Info gehiago +

Sartze, zuzentze, ezereztatze eta aurka egiteko eskubideak edo eta beste
eskubide batzuei buruzko informazio gehiagorako Informazio gehiago +Info…
Datu pertsonalen babeserako informazio gehiago: +Info gehiago Zure
pribatutasunari dagokion informazio gehiagorako, kontsultatu DIMAKO
Udalaren bigarren geruza.

Datu pertsonalak, datu pertsonalen babeserako araudia, alegia, Datuak Babesteko Europar Erregelamendua 2016/679, Eskubide Digitalen Bermerako eta
Datuak Babesteko Lege Organikoa 3/2018 abenduaren 5ekoa (aurrerantzean, hurrenez, hurren RGPD-DPGR-DBEO 679/2016 eta DBLO/EDB-3/2018)
Babesteko 6. (DBEO) eta 6. artikuluko DBLO/DEB Legearen xedapenekin bat etorriz, informaturik geratzen naiz eta baimena ematen dut DIMAKO Udalaren
ardurapean dagoen Interesdunak tratamendurako jasoko direla. Informazioa soilik, dokumentu honetan jasotako zerbitzua eskaini ahal izateko eta horiekin
erlazionatutako dokumentuak prestatzeko erabiliko dira nire datuak. Nire Atzitze, zuzenketa, baliogabetze, aurka, tratamendua mugatzeko eta
eramangarritasun eskubideak (aurrerantzean eskubideak) aurrera egiteko aukerari buruz informaturik nagoela bermatzen dut. Horretarako hain zuzen ere,
DIMAKO Udalaren helbidera zuzendu naiteke, Ugarana Auzoa, 148141 Ugarana, Bizkaia edo eta posta elektronikoz (harrera.dima@bizkaia.org) zuzenduz
gero. Bermatzen dut nire aldetik emandako datu pertsonalak eta informazioa benetakoa dela eta horietan gerta daitezkeen edozein aldaketari buruz,
DIMAKO Udalari informatuko diodala. Zure pribatutasunari dagokion informazio gehiagorako, kontsultatu DIMAKO Udalaren bigarren geruza.

