I. ERANSKINA

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.ren LAN POLTSAK SORTZEKO DEIALDIAN ETA
HAUTAKETA PROZESUAN ONARTUA IZATEKO ESKAERA ORRIA.

“X” BATEZ ADIERAZI ZEIN HAUTAKETA PROZESUTAN AURKEZTU NAHI DUZUN:

□ Balio Anitzeko Gidari-Kobratzailea
□ Garbiketa-Erregai deposituak betetzea
Euskara maila egiaztatzea. Adierazi zure egoera:

Euskara azterketa. Aukera ezazu bat:

□ 1. HE (edo baliokidea) baino maila handiagoa □ BAI Euskara maila egiaztatzeko
egiaztatzen dut.

azterketa egin nahi dut.

□ EZ dut Euskara maila egiaztatzeko

□ 1. HE (edo baliokidea) egiaztatzen dut.
□ Mailaren egiaztagiri ofizialik ez dut.

azterketa egin nahi.

Eskatzailea:
DEITURAK ETA IZENA

NAN (hizkia barne)

HELBIDEA

MUGIKORRA

POSTA KODEA

Beste telefono bat

HERRIA

E-maila

IKASKETAK

IBILBIDE PROFESIONALA (atal hau bete edo Curriculum Vitae erantsi)
HASIERA

AMAIERA

ENPRESA

POSTUA

Hamargarren Oinarriaren arabera adierazten zaizu Hautaketa Batzordeak egiaztatu ahal izango duela hautagaiek Hautaketa
Prozesuetan zehar aurkeztutako dokumentazioa eta emandako informazioa egiazkoa dela, eta automatikoki deialditik kanpo utzi
ahal izango dituela informazio faltsua aurkeztu duten hautagaiak.
Inprimaki hau sinatzean:
(i)

Aipaturiko Deialdian eta Hautaketa Prozesuetan onartua izateko eskatzen dut, eta goian emandako datuak egiak
direla, eta bigarren baldintzan eskatutako baldintzak betetzen ditudala adierazten dut; eta

(ii) Berariaz adierazten dut irakurri dudala eta inolako erresalburik gabe onartzen dudala aipaturiko Deialdia eta
Hautaketa Prozesuak arautzen dituen Datuen Pribatutasun Politika, inprimaki honen atzealdean transkribatu dena.
Data: …………………..

Eskatzailearen sinadura: …………………..

Honako dokumentu hauek erantsi behar dira nahitaez (ikus LAUGARREN oinarria):
a)
Onartua izateko eskaera orria behar bezala betea.
b)
Deialdian onartua izateko eskubideen ordainagiria, behar bezala identifikatua.
c)
“D” motako Gidabaimenaren fotokopia.
d)
Gidatzeko Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiriaren (GGA) kopia.
e)
Hala badagokio, egiaztatzen den Euskarako titulu ofizialaren fotokopia konpultsatua, edo bestela, fotokopia arrunta eta harekin batean
jatorrizko dokumentua erkatu ahal izateko.

I. ERANSKINA

PRIBATUTASUN POLITIKA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (aurrerantzean DBLO)
xedaturikoaren arabera, jakinarazten dizugu “Giza Baliabideak” izeneko fitxategi batean sartuko direla inprimaki honen
bidez ematen dituzun datu pertsonalak, nahiz dagokion Hautaketa Prozesuan parte hartzean ematen duzun beste
edozein. Fitxategi hori DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.U.ren titularitatekoa da eta behar bezala inskribatua
dago Datuak Babesteko Espainiako Agentzia Txit Gorenean. Deialdian eta Hautaketa Prozesuan hautagai gisa zure
parte hartzea kudeatzeko izango dira datu horiek eta, kasuan kasu, dagokizun lan poltsan sartzeko izapideak egiteko
ere.
Inprimaki honetan eskatutako datu pertsonalei buruzko informazioa nahitaez eman beharko da eta, datu horiek ez
badira ematen edo oker ematen badira, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.U.k ezin izango du eskaera kudeatu.
Datu pertsonaletan aldaketarik gertatuz gero, datuen titularrak fitxategiaren arduradunari jakinarazi beharko dio, eta
titularra izango da betiere une bakoitzean ematen dituen datuen egiazkotasunaz eta zuzentasunaz arduratuko dena.
Hirugarrenen datuak ematen badira, interesdunak adierazi egingo du baduela titularren baimena datu horiek emateko.
Jakinarazten dizugu datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu edo aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu, idatzi
bat bidali beharko duzula, DBLO legean aurreikusitako moduan eta baldintzetan, ondoko helbide honetara:
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U, Fernando Sasian, 7. 20015-Donostia (Gipuzkoa).
Era berean, inprimaki hau sinatuta deialdian eta Hautaketa Prozesuan sartzeko eskaera egitean, onartu egiten dituzu
berau arautzen duten Oinarriak, eta horrenbestez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.U.ri berariaz baimena
ematen diozu zure datuak jakinarazteko edo lagatzeko, Oinarri horietan ezarritako baldintzetan argitara emateko (hau
da, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.Uren webgunean eta bere bulegoetako iragarki taulan zerrendak eta
emaitzak argitaratzeko).
Zure egoera pertsonal zehatza tarteko, zure datuak argitaratzearen aurka egoteko moduko funtsezko eta legezko
arrazoiak badituzu, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.U.ri jakinarazi beharko diozu, Hautaketa Batzordeak
zure kasua aztertu eta baloratu dezan, eta dagokion erabakia har dezan.

