ZUZENBIDEAN GRADUATUTAKO PERTSONENTZAT NAFARROAKO
ARARTEKOAN ARITZEKO PRESTAKUNTZA BEKA BAT ESKATZEKO
ESKAERA ORRIA

______________________________________ jaun/andreak, __________
NAN zenbakia duenak, _________________________________________________
helbidean bizi denak (zehaztu kalea, plaza, posta-kodea eta herria), eta prozedura honi
dagozkion jakinarazpenetarako ___________ telefonoa eta __________________
_____________________________ posta elektronikoa dituenak,
ESKATZEN DU: Duela gutxi deitutako Nafarroako Arartekoaren erakundean
aritzeko Zuzenbidean graduatutako pertsonentzako prestakuntza-beka bat lortzeko
prozeduran parte hartzea.
ADIERAZTEN DU: Deialdiko 5. oinarrian ezarritako baldintza guztiak betetzen
dituela (adin nagusikoa izatea, nazionalitatea, Zuzenbideko gradu-titulua, Nafarroan
bizitzea, zereginak betetzeko gaitasuna, eta zerga betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea).
HORRETARAKO, deialdiko 7.3 oinarria betez, hark eskatutako dokumentu
hauek aurkezten ditu: a) eskaera-orria, beteta eta sinatuta, b) curriculum vitae-a eta
lortutako merezimenduen zerrenda, c) espediente akademikoaren egiaztagiria, d)
aipatutako merezimenduak egiaztatzeko dokumentuak eta e) beharrezkoa izanez gero,
hizkuntzen egiaztapen-tituluak.
JAKINARAZTEN DU: Onartzen dituela deialdiko oinarriak eta prestakuntzabeka honen kudeaketari lotuta bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen
duela.

______________ (e)an, _____ ko______________ (a)ren ______ (e)an.

Eskatzailearen sinadura

Deialdia bizkortzeko, arren, dokumentuak posta elektroniko bidez
info@defensornavarra.com edo Emilio Arrieta 12, behea, Iruñea helbidean aurkezteko
eskatzen da.

NAFARROAKO ARARTEKO JAUNA.
DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Datu pertsonalen babesarekin lotutako alderdi guztietan, Nafarroako Arartekoak 2016ko apirilaren 27ko Europako Araudiarekin, uztailaren 3ko 4/2000 Foru
Legearekin eta bere jarduerari aplikagarri zaizkion gainerako legeekin bat etorriz jarduten du.
1. Arduraduna: Nafarroako Arartekoa. 2. Xedea: erakundearen jarduera administratiboa (langileak, kontratazioa, zergak…). 3. Legitimazioa: Kontratu,
estatutu edo lege bidezko harremana betetzea. 4. Hartzaileak: administrazio eta erakunde publikoak eta banketxeak. 5. Eskubideak: atzipena, zuzenketa,
ezabapena, tratamenduaren mugaketa, aurkaratzea, eramangarritasuna eta onespenean atzera egitea, legez ezarritako baldintzetan. 6. Datuen jatorria:
administrazio eta erakunde eskudunak, eta interesdunak. 7. Informazio osagarria: http://www.defensornavarra.com/index.php/eu webgunean kontsultatu
daiteke (pribatutasun-politika).
Datuen babesari eta beren eskubideak erabiltzeari dagokionez, interesdunek hona jo dezakete: Nafarroako Arartekoa helbidea: Arrieta 12, etxabea, Iruñea
(Posta-kodea: 31002), telefono zk.: 948 203571, helbide elektronikoa: info@defensornavarra.com.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua

