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I. ERANSKINA - HAUTAPROBETARAKO ONARPEN ESKAERA 

 

DEIALDIAREN KODEA  

LANPOSTUAREN IZENA  

 

DATU PERTSONALAK 

LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA  IZENA 

   

JAIOTEGUNA JAIOTERRIA – PROBINTZIA/HERRIALDEA NAZIONALITATEA 

   

NAN ZK. EDO 
PASAPORTEA 

HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA 

 

  

 

PROBAK ZEIN HIZKUNTZATAN EGINGO DIREN Gaztelaniaz           Euskaraz   

 

AGIRI HONEKIN BATERA AURKEZTUTAKO AGIRIAK 

 

      II. eranskina. 

      NANaren fotokopia edo haren baliokidea. 

      Curriculum vitaea. 

      Lan bizitzaren agiri eguneratua. 

      Oinarrietan eskatzen d(ir)en titulu akademiko(ar)en fotokopia. 

      Beste batzuk:  

            

 

Behean sinatzen duenak ESKATZEN DU onartua izan dadila eskaera honetan aipatzen diren hautaprobak egiteko, 
eta ADIERAZTEN DU egiazkoak direla eskaera honetan jasotako datuak, betetzen dituela deialdiaren oinarrietan 
ezarritako betekizun guztiak eta konpromisoa hartzen duela agirien bidez frogatzeko eskaera honetan jasotako 
datu guztiak, hala eskatzen zaionean. 
 
Halaber, behean sinatzen duenak adierazten du hurrengo lerroaldeko laukian x marka jarriz () baimena ematen 
diela AKGSAri eta FORSELECi bere datuak tratatzeko (eranskin honetakoak eta lanpostu honen deialdiari loturiko 
beste eranskin batzuetakoak), eranskin honen hurrengo orrialdean adierazitakoaren arabera: 

      Baimena ematen dut AKGSAk nire datuak trata ditzan. 

      Baimena ematen dut FORSELECek nire datuak trata ditzan. 

      Baimena ematen dut FORSELECek nire datuak trata ditzan AKGSArenak ez diren beste hautaketa 
prozesu batzuetan.  

 
                          ,                              (a) 

 
Sinatzailea: 
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OINARRIZKO LEGE INFORMAZIOA AKGSA-REN DATU BABESARI BURUZ 

Arduraduna AKGSAren Administrazio eta Giza Baliabide Sailaren 
arduraduna 

Helburua Zure datu pertsonalak helburu hauekin tratatuko ditu 
AKGSAk: 

 Hautaketa prozesua egitea eta, hala 
dagokionean, langileen eta AKGSAren arteko lan 
harremanak kudeatzea. 

 AKGSAk parte hartzaileekin eta izangaiekin 
osatzen dituen lan poltsak kudeatzea. 

Legitimazioa  Izenpetzen duenaren baimena 

Hartzaileak Ez dira lagako 

Eskubideak Datuak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzea, baita 
informazio gehigarrirako dokumentuan jasotako beste 
eskubide batzuk ere. 

Informazio gehigarria Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta 
zehatza kontsulta dezakezu honako webgune honetan: 
www.ccasa.es, Lege informazioa -> Datu pertsonalak 
atalean. 

 
 
 

OINARRIZKO LEGE INFORMAZIOA FORSELEC-EN DATU BABESARI BURUZ 

Arduraduna FORSELEC GESTIÓN SL (GRUPO LANAK); Gasteiz 
hiribidea 62, 1. sol., 6 bulegoa, 01012 Gasteiz. 
forselec@forselec.es. 

Helburua Zure datu pertsonalak helburu hauekin tratatuko ditu 
FORSELECek: 

 Langileak hautatzeko prozesu honetan eta 
etorkizunekoetan parte hartzea. Nortasun eta lan 
profilak egitea. Emandako erreferentziak 
egiaztatzea. 

Legitimazioa Izangaiaren baimena, curriculum vitaea bidaltzean. 

Hartzaileak Langileak aukeratzeko prozesuetan haren zerbitzuez 
interesaturik dauden bezeroak. 

Gordetze epea Langileak hautatzeko prozesuak iraun bitartean, eta hura 
amaituta, urtebetez, beste hautaketa prozesu batzuetarako. 

Eskubideak Eskubidea duzu edozein momentutan baimena kentzeko, 
bai eta datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, mugatu 
eta lekuz aldatzeko ere, arduradunari idatzi bat bidaliz eta 
erabilera zehatza eta baliatu nahi duzun eskubidea 
adieraziz. Zure datuen erabilerari dagokionez enpresarekin 
desadostasunik izanez gero, erreklamazioa aurkez 
dezakezu datuak babesteko agintaritzaren aurrean 
(www.aepd.es) 

 


