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1. DATU PERTSONALAK  

1 .deitura  2 .deitura  Izena  

NAN Jaioteguna  

Helbidea  Herria  Posta Kodea  

Harremanetarako telefonoa/k  E-maila  

Probintzia  Gidabaimena 

Bai     Ez           Mota................. 

 

2. ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK  

 NANaren fotokopia  

 Curriculum vitae: Bertan, hizkuntza ofizialen ezagutza maila jasotzen da, eta beharrezkoak 

diren egiaztagiri guztiak aurkezten dira  

 Behar bezala egiaztatutako merezimenduak  

 

 

 

 

 

 

 

Halaber, zinpean honako hau adierazten dut: 

  

Deialdi honetan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditudala, eta ez nagoela sartuta kargua betetzeko inolako 

ezgaitasun eta bateraezintasun kausa batean ere. 

  

- Zigor aurrekaririk ez dudala 

  

- Ez nagoela, ez prozesatua, ez erruztatuta, maltzurkeriazko delituengatik. 
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- Nire eskubide zibil guztien jabe naizela. 

  

- Espainiar nazionalitatea dudala, adinez nagusia naizela, eta ez nagoela desgaituta, ez fisikoki, ez psikikoki, jardun 

judizialerako; eta herri honetan biziko naizela, Auzitegi Nagusiko Gobernu Gelaren baimena izan ezik. 

  

- Ez nagoela Botere Judizialaren Lege Organikoaren 389-397 artikuluetan ezarrita dagoen inolako ezgaitasun edo 

bateraezintasun egoera batean ere sartuta. 

  

Horiek horrela, nik, idatzi hau sinatzen dudanak, eskaera honi dagokion deialdian onartzeko ESKAERA 

EGITEN DUT. 

  

 

Lekua eta data   Izenpea  

   

  

 

DATUEN BABESA.  

Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak agintzen duenari jarraiki, Elgoibarko Udalak jakinarazten dizu inprimaki honen bidez jaso diren datu 

pertsonalak, Elgoibarko Udalaren tratamendu-jardueren erregistroetan sartuko ditugula eta datu horiek Lege honek agindutakoaren arabera 

erabiliko ditugula. Legeak datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, horien aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ematen dizun 

eskubideaz baliatu nahi baduzu, idatzi bat helarazi beharko diozu Elgoibarko Udalari honako helbide honetara: HERRITARREN ARRETA 

ZERBITZUA (HAZ). Santa Ana, 2. 20870 - Elgoibar (Gipuzkoa). 
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