
ERANSKINA 

 

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAU-N KARROZARIEN LAN POLTSA BAT 
ERATZEKO DEIALDIAN ETA HAUTAKETA PROZESUAN ONARTUA IZATEKO 
ESKABIDE ORRIA  

Eskatzailea: 

ABIZENAK ETA IZENA NAN (zenbakia eta letra) 

  

HELBIDEA POSTA KODEA HERRIA 

   

MUGIKORRA Beste telefono bat Posta elektronikoa 

   
 

PRESTAKUNTZA 

 

 

 

 

IBILBIDE PROFESIONALA (bete atal hau edo erantsi zure C urriculum Vitae) 

HASIERA AMAIERA ENPRESA LANPOSTUA 

    

    

    

    

    
 

Euskararen ezagutza: Markatu dagokion aukera 

□ BAI  egin nahi du Euskara maila egiaztatzeko proba  
□ EZ dut egin nahi Euskara maila egiaztatzeko proba 

 

Atxikitzen diren beste dokumentu batzuk / Oharrak: 

 

 

Bederatzigarren Oinarriaren arabera, Hautaketa Batz ordeak egiaztatu ahal izango du hautagaiek Hautaket a Prozesuan zehar 
aurkeztutako dokumentazioa eta emandako informazioa  egiazkoa dela, eta, hautagairen batek informazio e dota dokumentu 
faltsuak aurkezten baditu, hautagai hori deialditik  kanpo utzi ahal izango du automatikoki. 

 
Inprimaki hau izenpetzean: 
 
(i) Deialdian eta Hautaketa Prozesuan onartua izate ko eskatzen dut, eta adierazi egiten dut goian eman dako datuak egiazkoak 

direla eta bigarren oinarrian eskatzen diren beteki zunak baditudala, eta 
(ii) Berariaz adierazten dut deialdia eta hautaketa  prozesua arautzen dituen eta inprimaki honen atzea ldean transkribatuta dagoen 

Pribatutasunezko Datuen Politika irakurri dudala et a berariaz eta argi eta garbi onartzen dudala. 
 
Data:  ………………….. 
 
 
Eskatzailearen izenpea:  ………………….. 

Hautagai izateko eskabidearekin batera honako dokum entu hauek aurkeztu behar dira nahitaez (ikusi LAUG ARREN oinarria): 
a) Onarpen eskabide orria eta esperientzia egiaztatzek o orria, behar bezala beteta. 
b) Deialdian onartua izateko eskubideak ordaindu direl a egiaztatzen duen agiria,  behar bezala identifikatuta. 
c) Eskatutako Ikasketen Titulazioaren fotokopia konpul tsatua. Fotokopia arrunta ere aurkeztu daiteke, baina kasu horretan dokumentu originala ere aurkeztu beharko da biak 

erkatzeko. 
d) Bigarren oinarrian eskatzen den esperientzia egiazt atzeko,  Gizarte Segurantzak emandako egiaztagiriak (Lan Bizitza)  edota dagozkien enpresa ziurtagiriak. 
e)  “D” klaseko gidabaimenaren fotokopia, gidabaimena edukiz gero. 
f) Gaitasun Profesionaleko Egiaztagiriaren fotokopia ( CAP), egiaztagiria edukiz gero. 
g) Euskarazko titulazio ofiziala edukiz gero, titulazi o horren fotokopia konpultsatua. Fotokopia arrunta ere aurkeztu daiteke, baina kasu horretan dokumentu originala ere 

aurkeztu beharko da biak erkatzeko.  



ERANSKINA 

 

PRIBATUTASUN POLITIKA 

 
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak (aurrerantzean LOPD legea) ezarritakoaren 

arabera, hautagaiari jakinarazten diogu inprimaki honen bidez eta deialdi honen helburu den hautaketa prozesuen 

baitan ematen dituen Datu Pertsonalak “Giza Baliabideak” izeneko fitxategi batean sartuko dira. Fitxategia DTKren 

titularitatepekoa izango da eta Datuen Babeserako Espainiako Agentzian behar bezala inskribatuta egongo da, eta 

hautaketa prozesuan hautagai gisa izango duten partaidetza kudeatzeko erabiliko da eta, hala badagokio, dagokien lan 

poltsan sartzeko izapideak egiteko ere bai. 

 

Inprimaki honetan eskatzen diren datu pertsonalen gaineko informazioa derrigor eman beharko da eta datu horiek eman 

ezean edo oker emanez gero, Donostiako Tranbia Konpainia SAUk ezin izango du zure eskabidea kudeatu. 

 

Datu pertsonaletan aldaketarik gertatuz gero, datuen titularrak fitxategiaren arduradunari jakinarazi egin beharko dio, 

eta titularra izango da beti unean-unean ematen dituen datuen egiazkotasunaz eta zuzentasunaz arduratuko dena. 

Hirugarrenen datuak emanez gero, interesdunak adierazi egingo du datu horien titularrek jakinarazpenerako berariaz 

emandako baimena baduela.  

 

Datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu edo aurkatzeko eskubideez baliatu nahi izanez gero, hautagaiak idatzi bat bidali 

beharko du ondoko helbidera, LOPD legean aurreikusitako moduan eta baldintzetan: Donostiako Tranbia Konpainia, 

SAU. Fernando Sasian kalea, 7. 20015-Donostia (Gipuzkoa). 

 

Era berean, hautaketa prozesuan sartzeko eskabidearen galdetegia aurkeztuta, hautagaiak onartu egiten ditu deialdia 

arautzen duten Baldintza Orokorrak eta, horrenbestez, DTKri baimena ematen dio berariaz bere datuak jakinarazteko 

edo lagatzeko, deialdian ezarritako baldintzetan argitara emateko (hau da, Donostiako Tranbia Konpainia SAUren web 

orrian eta bere bulegoetako iragarki taulan zerrendak eta emaitzak argitaratzea). 

 

Bere egoera pertsonal zehatzari lotuta, interesdunak bere datuak argitaratzearen aurka egoteko moduko funtsezko eta 

legezko arrazoiak baditu Donostiako Tranbia Konpainia SAUri jakinarazi beharko dio, Hautaketa Batzordeak bere kasua 

aztertu eta baloratu dezan, eta dagokion erabakia har dezan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


