
I. ERANSKINA 

Izena: ............................................................................................................................, adinez nagusia; Nortasun Agiri 
Nazionalaren zenbakia (edo horren baliokidea den nortasun agiriarena): ..............................; sorteguna: 
...................................; sorlekua………………………………: ........... (.........); nazionalitatea: ........; bizilekua: 
............................................ (........), kalea: ......................................................, zenbakia: ............, posta kodea: ......., 
telefonoa: ............................................................, email: ………………………………………..... 

ZURE AITZINERA AGERTU ETA ADIERAZTEN DUT: 

Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasunik edo akats fisikorik nahiz psikikorik. 

Ez dudala indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik. 

Ez naizela diziplina espediente bidez inongo administrazio publikoren zerbitzutik baztertua izan eta ez nagoela 
ezgaitua eginkizun publikoak betetzeko. 

Deialdian eskatzen den titulazioaren jabe naizela. 

Gidabaimena badudala B motako ibilgailuak gidatzeko, baita ibilgailua ere. 

Euskararen ezagupenaren balorazioari dagokionez: (X batez adierazi aukera egokia). 

Deialdira aurkezteko eskatzen den euskara ezagutza frogatzen duen titulua ...... (erantsi diodala/ez diodala erantsi) 
eskabideari. 

Euskaraz dakidala frogatzeko proba egin nahi dudala, deialdiaren 2.1.g oinarrian ezarritakoari jarraikiz (markatu, hala 
bada). 

Proba teoriko–praktika euskaraz/ gazteleraz egin nahi dudala. (X batez adierazi aukera egokia). 

Deialdiaren III. eranskinean aipatzen diren ziurtagiriak aurkezten ditudala eta lan bizitzaren ziurtagiri eguneratua. 

Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, behar diren baldintza guztiak betetzen ditudala. 

ESKATZEN DUT: 

Onartua izatea, hautaproben bitartez familia-langilearen lanpostu bat aldi baterako betetzeko eta izangaien 

zerrenda bat eratzeko, Etxarri Aranaz aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Etxeko Laguntza 

Zerbitzuan familia-langilearen lanpostuaren beharrak betetzeko, deialdian 

 

Etxarri Aranatzen, 2022ko ...............aren .........(e)an 
(Sinadura) 

Datuen tratamenduaren arduraduna 
Identitatea: Etxarri Aranatz aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea. 
Posta-helbidea: Kale Nagusia, 28, 31820 Etxarri Aranatz (Nafarroa) 
Telefonoa: 948460752 
Posta elektronikoa: info@etxarriogz.eus Datuak babesteko ordezkaria: dpd@etxarriogz.eus 
Xedea: enplegu-deialdiak kudeatzea botere publikoen jardunean. 
Oinarri juridikoa: 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen 
Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginari buruzkoa Datuak gordetzeko denbora: adierazitako helburua 
betetzeko behar den denboran gordeko dira datuak, eta Mankomunitateak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak 
dituen bitartean gordeko dira. Era berean, Artxibo eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean 
ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira. 
Datuen hartzaileak: datuak epaile eta auzitegiei laga ahal zaizkie indarrean dagoen legeria betez, eta udalaren 
webgunean eta iragarki-tauletan argitaratuko dira, deialdian adierazten den moduan. 
Eskubideak: interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko (zuzenak ez badira) edo 
ezerezteko (lehen apartatuan adierazitako helbidera joz).  
Era berean, interesdunek erreklamazio bat aurkez dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, Jorge Juan kalea 
6, 28001 Madrid helbidera edo egoitza elektronikoaren bitartez (www.agpd.es). 


