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DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUrako OSATUKO DEN LAN POLTSAN SARTZEKO DEIALDIA ETA               
HAUTAKETA PROZESUAN ONARTUA IZATEKO ESKABIDE ORRIA 

 

 

 
Eskatzailea: 

DEITURAK ETA IZENA NAN (hizkia barne) 

 

 

JAIOTZE DATA 

 

HELBIDEA POSTA KODEA UDALERRIA 

   

MUGIKORRA E-MAILA (Posta elektronikoa) 
(Derrigorrezkoa. Argi idatzi)  

BESTE TELEFONO BAT  

 

 
 

Eskatutako karnetak/ziurtagiriak: 

KARNETA/ZIURTAGIRIA 
Eskatutako karneta/ziurtagiria al duzu? 

BAI ala EZ adierazi, kasu bakoitzean: 
IRAUNGIPEN-DATA 

“D” motako gidabaimena        □ BAI           □ EZ   

GGA-CAP        □ BAI            □ EZ  

 

 

Euskarari buruzko informazioa: 

Euskara maila egiaztatzea. Adierazi zure egoera: Euskara azterketa. Aukera ezazu bat: 

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

□ 1. HE (edo baliokidea) egiaztatzen dut.  

□ Mailaren egiaztagiri ofizialik ez dut. 

□ BAI Euskara maila egiaztatzeko azterketa egin 

nahi dut. 
□ EZ dut Euskara maila egiaztatzeko azterketa 

egin nahi. 

 

OFIZIALKI EGIAZTATUTAKO ezagutza-

maila, hala badagokio                             

(A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

Titulazioa (erakunde ziurtatzailea eta maila) 

 

 

 

 

 

PROBA PROFESIONAL TEORIKOA EGITEKO 
LEHENTASUNEZKO HIZKUNTZA           Euskera                          Gaztelania 

 

 

 

 

 

BALIO ANITZEKO GIDARI-KOBRATZAILEA 
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Bestelako informazioa (bete atal hau eta/edo erantsi curriculum vitae eguneratua): 

IKASKETAK 

 

 

 

 

IBILBIDE PROFESIONALA (atal hau bete edo Curriculum Vitae erantsi) 

ENPRESA HASIERA AMAIERA POSTUA 

    

    

    

    

    

 

 

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: _______________________ 

 

INFORMAZIO GARRANTZITSUA 

Ezinbestekoa da honako dokumentu hauek aurkeztea: 
 

a) Onartua izateko eskabide-orria behar bezala betea. 

b) Deialdian onartua izateko eskubideen ordainagiria, behar bezala identifikatua. 

 
 

 
Información básica de protección de datos 

Arduraduna Donostiako Tranbia Konpainia, SAU 

Helburuak 
Enplegu-eskaera izapidetzea eta dagokion hautaketa-prozesuan duen partaidetza 
kudeatzea, eta, hala badagokio, lan-poltsa horretan sartzea. 

Eskubideak 
Eskubidea duzu zure baimena edozein unetan kentzeko, tratamenduaren aurka egiteko, 
datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, baita beste eskubide batzuk ere, 
lopd@dbus.es  helbidera igorritako eskaera idatziaren bidez. 

Informazio gehigarria 
Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza www.dbus.eus/beste-zerbitzu-
batzuk/pertsonalaren-aukeraketa/ webgunean kontsulta dezakezu. 
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