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HELBIDE ELEKTRONIKOA
AZALPENA:
Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditut, eta
adierazten dut:
Iruñeko Udaltzaingoko kidea naiz.
Nafarroako honako kidegoko kidea naiz:
Udaltzain kargua du honako udalerrian:
Honako agiriak aurkezten ditut:
Eskumena duen organoaren egiaztagiria, hala Nafarroako Tokiko Polizia Kidegoetako Polizia
lanposturako izendapena eta lanpostuaren jabetzaren data nola lanpostuan duen antzinatasuna eta egoera
administratiboa ziurtatzen dituena.
Eskumena duen organoaren egiaztagiria, hala udaltzain lanposturako izendapena eta lanpostuaren
jabetzaren data nola lanpostuan duen antzinatasuna eta egoera administratiboa ziurtatzen dituena.
Alegatzen eta aparteko orri batean zerrendatzen dituen merezimenduen egiaztagiriak.
ESKAERA:
Eskatzen dut onartua izatea Udaltzaingoko Agente leheneko zazpi lanpostu kategoriaz igotzeko lehiaketa
bidez betetzeko deialdian, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan (NAO zk.: 177 -data: 2020ko
abuztuaren 11n, honako txanda honetan: .................... (2064 erregistro zk)
DATUEN BABESA. Iruñeko Udala da arduradun botere publikoak gauzatuz egiten diren lan-deialdiak kudeatzeko erabiliko diren datu pertsonalen tratamenduaz.
Oinarri Juridikoa: 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginari buruzkoa.
Datuak kontserbatzeko aldia: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar den bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira Udalari haien erabileratik etor dakiokeen
erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete behar dira Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako kontserbazio-arauak.
Datuen hartzaileak: Datuak epaileei eta epaitegiei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez, eta argitara emanen dira Udalaren webgunean eta iragarki-tauletan, deialdian adierazitakoarekin
bat.
Eskubideak: Jakinarazten dizugu eskubidea duzula datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –zuzenak ez badira– eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza
elektronikora joaz (). Halaber, interesdunek erreklamazio bat egin dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentziari zuzenduta (Jorge Juan k., 6, 28001, Madril) idazki bat aurkeztuz edo egoitza

) www.pamplona.es

elektronikoaren bidez (www.agpd.es

Iruñean, 20.........ko ..............................aren .......... (e)an
(Sinadura)

