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Langileen kudeaketa arloko 
arduraduna

(1) DATU PERTSONALAK

N.A. (letra adierazi)

1. deitura 2. deitura Izena 

Helbidea Udalerria P osta kodea

Probintzia Nazionalitatea Jaioteguna

Harremanetako telefonoak Helbide elektronik oa 

(2) DEIALDIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK

(2.1) Deialdian betebehar gisa eskatutako eta alegatutako titulu akademiko ofiziala / (2.2) Euskara      4HE   3HE 

Ziurtatutako Hizkuntza Eskakizuna    

(2.3)  Desgaitasun agiria duten pertsonak 
-Nahi izanez gero adieraz ezazu ondoren azterketak egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago behar duzun

(3) Baimena ematen al duzu zure datu pertsonalak beste herri administrazio batzuei lagatzeko, aldi baterako kontratazioak
egiteko erabil ditzaten, betiere lan poltsa honen ondoriozko zerrendan egonez gero?   Bai   Ez 

(4) ESKAERA HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

NAren kopia  edo, atzerrikoa izanez gero, identifikatzen duen dokumenturen bat 

Euskara titulua edo ziurtagiriaren kopia 
 HE:. ___ 

Ikasketa-tituluaren kopia 

Ariketa egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago eskatuz gero: Desgaitasuna egiaztatzen duen ziurtagiriaren 
kopia konpultsatua   

Merezimenduen inprimakia eta frogagirien kopiak

Orri honetan idatzi ditudan datuak egiazkoak dira eta oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut; gainera, hitza ematen dut 
eskatutakoan jatorrizko agiriak aurkeztuta zurituko ditudala. Ondorioz, hautaketa saioetan parte hartzeko onar nazazuela eskatzen dut. 

Data   (5)  
Sinadura  

KABIA FORU ORGANISMO AUTONOMOKO LEHENDAKARIA 



ESKAERA ORRIA BETETZEKO ARAUAK 

Eskaeran hutsegiterik eta datu okerrik izan ez dadin, eta zeure mesederako, IRAKURRI arretaz deialdiaren OINARRIAK. 
Bete itzazu kontu handiz eskaera orri honetan eskatzen diren datu guztiak, eta jarrai itzazu zehatz-mehatz ondoren ematen zaizkizun 
jarraibideak. 

Eskaera orria letra handiz betetzen saia zaitez. Laukitxoak agertzen badira X bat jarri. 

(1) Norberaren datuak.- Idatz itzazu letra handiz eta argi eta garbi ulertzeko moduan eskatzen zaizkizun datuak: NA, izen-
abizenak, helbidea (kalea, udalerria eta posta kodea), telefonoa, helbide elektronikoa.

Deialdiarekin zerikusia duten datuak: 

(2.1) Titulua.- Zehaztu zein ikasketa-titulu ofizial daukazun. Egiazta ezazu titulu hori dela, hain zuzen, parte hartzeko betebehar 
gisa oinarrietan eskatzen dena   

(2.2) Euskara.- Zehaztu ezazu ziurtatutako hizkuntza eskakizuna, 4HE edo 3HE

(2.3) Desgaitasuna duten pertsonak.- Adierazi ezazu azterketak egin ahal izateko egokitzapen berezirik edo denbora gehiago behar 
duzun. 

(3) Datu-pertsonalak lagatzea.- Adierazi ezazu baimena ematen duzun ala ez zure datu-pertsonalak beste herri 
administrazio batzuei laga ditzakegun.

DOKUMENTAZIOA 

(4) Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.- Adieraz ezazu eskaerarekin batera aurkezten dituzun agiriak.

(5) Eguna eta sinadura.- Ez ahaztu eskaera orria sinatzea, OSO GARRANTZITSUA DA.

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, Kabia Foru Organismo 
Autónomoak jakinarazten dizu eskaera honetan adierazi dituzun datuak langileen kudeaketa helburu duen fitxategian 
sartuko direla. Nahi izanez gero, sartzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu ondorengo 
helbidera idatzizko eskaera bat bidaliz: Kabia Foru Organismo Autónomoa, Zarategi pasealekua 100, 20015 Donostia, edo, www. 
kabia.eus web gunearen bidez.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIAK 

Eskaerak behar bezala beteta aurkeztuko dira, deialdiaren oinarrietan zehaztutakoaren arabera.
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