
Eskaeran errakuntzarik eta datu aldaketarik izan ez dadin, eta zure mesederako, Udalak berak eskuratuko dizkizun OINARRIAK eskabidea egin duzun deialdikoak, 
ongi eta zehatz IRAKURTZEKO gomendatzen dizugu 

SARRERA ERREGISTROA /  

1.DEIALDIA 

ARKITEKTU TEKNIKOAREN HAUTAKETA PROZESUA 
2. AUKERATU FROGAK EGITEKO HIZKUNTZA

Euskaraz

 Gaztelaniaz  

1. DATU PERTSONALAK

N.A.N.. 
Espainiarrak ez diren U.E.ko eskatzaileen kasuan, identifikazio-agiria  

MOTA: .......................................................................... zk: ............................................................................................................................. ........... 

NAZIONALITATEA: ....................................................................................................................................................... 

1. DEITURA 2. DEITURA IZENA  

HELBIDEA  P.K.  

HERRIA  PROBINTZIA  HERRIALDEA  JAIOTEGUNA  

HARREMANETARAKO TELEFONOAK POSTA ELEKTRONIKOA Sexua Emakumea 

Gizona 

Besteak 

ELBARRITASUN-GRADOA 

……… % 

ELBARRITASUNA IZANEZ GERO, ESKATURIKO EGOKITASUNA 

O  ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE) 

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel. 

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 

2. EUSKARA

Egiaztatuta duzun hizkuntza-eskakizuna   B1          B2     C1          C2          

Euskarazko azterketa egingo duzu? Bai  Ez 

  Eskatzailearen helbidera  Ordezkariaren helbidera 

 Elektronikoki  Posta arruntez 



 
 

3 .TITULU AKADEMIKOA  
Zein titulu akademikorekin parte hartzen duzu hautaketa-prozesuan? 

TITULOA  
EMAN ZENEKO ZENTROA ETA HERRIA 

 

LORTZE DATA 

 

   

 

                                                                   4. MERITUAK  

                                                                   LAN ESPERIENTZIA  
Herri administrazioan eta enpresa pribatuan  

Hasitako data  Bukatutako data  
ENPRESAREN IZENA  Betetako postua  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 
  

 

   PRESTAKUNTZA OSAGARRIA 

 

TITULOA  
EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA 

 

LORTZE DATA 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

 

 

ADMINISTRAZIOAK EGIAZTATZEA  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AITORPENAK ETA BAIMENAK  
Sinatzaileak, BERE ARDURAPEAN HAUXE SINATZEN DU 

 

Hautaketa prozesuari dagokionez:  

        Eskaera honetan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta eskatzaileak oinarrietan eskatutako baldintzak bete egiten dituela. 

 

 

        Eskaera honetan azaltzen diren datuak egiazkoak EZ direla eta/edo eskatzaileak oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen EZ  

        dituela 

 

Ezgaitasun/bateraezintasuneko lege-kausei dagokionez:  

        Eskatzaileak, indarrean dagoen araubidearen arabera, ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausarik EZ 

        duela.  

        Eskatzaileak, indarrean dagoen araubidearen arabera, ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausaren bat 

        BADUELA.  

 

 

Bete beharreko baldintzei dagokionez:  

        Eskatzailea diziplinako espediente bitartez edozein Herri Administraziotako zerbitzutik kenduta edo kanporatuta ez dagoela, eta      

        enplegu edo kargu publikoak betetzeko erabateko inhabilitaziorik edo inhabilitazio berezirik ez duela.  

 

        Eskatzailea diziplinako espediente bitartez Herri Administraziotako zerbitzuren batetik kenduta edo kanporatuta dagoela, edo/eta  

        enplegu edo kargu publikoak betetzeko erabateko inhabilitazioa edo inhabilitazio berezia duela 

 

Beste estatu bateko nazionalei dagokionez:  

        Eskatzaileak, bere estatuan Funtzio Publikoan jardutea galarazten dion inhabilitaziorik edo antzeko egoerarik ez duela, ezta     

        diziplina- zigorrik edo zigor penalik.  

 

        Eskatzaileak, bere estatuan Funtzio Publikoan jardutea galarazten dion inhabilitazioa edo antzeko egoera edo/eta diziplina-zigorrak  

        edo zigor penalak BADITUELA.  

 
Eskatzailearen datu pertsonalak beste Administrazio Publikoei emateari dagokionez:  

 

        Bai, baimena ematen diot Azpeitiko Udalari eskatzailearen datu pertsonalak (izen-abizenak, NANa, helbidea, harremanetarako 

        telefonoa eta prestakuntza-maila) Administrazio Publikoko beste erakunde batzuei lagatzeko, eskatzaileari enplegu-eskaintzak legez  

        aurreikusitako moduan egiteko. 

 

        EZ diot baimenik ematen Azpeiotiko Udalari eskatzailearen datu pertsonalak (izen-abizenak, NANa, helbidea, harremanetarako  

        telefonoa eta prestakuntza-maila) Administrazio Publikoko beste erakunde batzuei lagatzeko, eskatzaileari enplegu-eskaintzak legez  

        aurreikusitako moduan egiteko. 

. 

 

                                        Lekua eta data.................................................................................................................................. .................... 

 
Sinadura  

 

 

 
 

 

 

Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei hautaketa-prozesu honen oinarrietako 

3.artikuluan ezarritako baldintzak betetzen diren egiaztatzeko behar den dokumentazioa. 

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK 
AGE: Nortasun-datuen kontsulta. 

AGE: unibertsitate eta unibertsitatez kanpoko tituluen kontsulta. 

EJ-GV: Euskara tituluen eta ziurtagirien profilen kontsulta. 

 

Dena dela, eskatzaileek jarduketa hauen aurka egiteko eskubidea izango dute, hori espresuki adieraziz eskaera-inprimakian (horrela 

eginez gero, eskatutako laguntza lortzeko oinarri-deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko behar den dokumentazioa 

aurkeztu beharko dute. 

 

 EZ DUT BAIMENTZEN 



 
 
 

DATU PERTSONALEN BABESA 

Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730. 

Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus 

Helburua: Udaleko langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea. Legitinmazioa: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari 

buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak:  datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes 

publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik. 

Komunikazio hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, Administrazio publikoko 

Euskal Erakundeari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie. 

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian 

azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere. 

Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean: 

https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa 
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