ERANSKINA - EUSKARA-MAILA EGUNERATZEA
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUren LAN POLTSAN SARTZEKO DEIALDIA ETA HAUTAKETA PROZESURAKO
EUSKARA-MAILA EGUNERATZEKO ESKABIDE ORRIA

BALIO ANITZEKO GIDARI-KOBRATZAILEA

2020ko martxoaren 10ean argitaratu zen onartutako hautagaien behin betiko zerrendaren arabera onartuta
dauden pertsonei aplikagarria, euskara mailaren egoera eguneratu nahi badute, denbora horretan bere egoera
aldatu bada.
Eskatzailea:
DEITURAK ETA IZENA

NAN (Hizkia barne)

DEIALDIAN DUEN
IDENTIFIKAZIO KODEA

E-MAILA (Posta elektronikoa)
(Argi idatzi)

MUGIKORRA

Euskarari buruzko informazioa eguneratzea:
Euskara maila egiaztatzea. Adierazi zure egoera eguneratua:

Auska azterketa. Adierazi zure aukera eguneratua:

□ 1.egiaztatzen
HE
baino maila handiagoa
dut (*)
□ 1. HE (
) egiaztatzen dut (*)

□ BAI Euskara maila egiaztatzeko azterketa egin
nahi dut.
□ EZ dut Euskara maila egiaztatzeko azterketa

(edo baliokidea)

edo baliokidea

egin nahi.

(*) Beharrezkoa da egiaztatzen den Euskarako titulu ofizialaren fotokopia konpultsatua, edo bestela, fotokopia arrunta eta harekin batean jatorrizko
dokumentua eranstea erkatu ahal izateko.

Bederatzirgarren Oinarriaren arabera adierazten zaizu Hautaketa Batzordeak egiaztatu ahal izango duela hautagaiek Hautaketa Prozesuan 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) Deialdian eta Hautaketa Prozesuan onartua izateko eskatzen dut, eta goian emandako datuak egiak direla, eta bigarren baldintzan
eskatutako baldintzak betetzen ditudala adierazten dut; eta,
(ii) Dokumentu honetan ezarritako baldintzetan nire datu pertsonalen tratamendua onartzen dut.

_____________________n, 2020ko ____________________aren ________ an
Eskatzailearen sinadura: _______________________

Datuak babesteko oinarrizko informazioa
Arduraduna
Helburuak
Eskubideak
Informazio gehigarria

Donostiako Tranbia Konpainia, SAU
Lan eskaera tramitatzea eta dagokion hautaketa prozesuan zeure parte hartzea kudeatzea eta, hala
badagokio, prozesu horrekin loturiko lan poltsan sartzea.
Eskubidea duzu edozein unetan zure baimena atzera botatzeko, tratamenduari aurka egiteko, datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, bai eta beste eskubide batzuk ere, lopd@dbus.es helbidera
zuzendutako idatzizko eskaeraren bidez.
Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza helbide elektroniko honetan kontsulta
dezakezu: www.dbus.eus/beste-zerbitzu-batzuk/pertsonalaren-aukeraketa/

