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5º a) Eredua. 
2020. URTEAN EGINDAKO LANERATZEEN PRESTAKUNTZARAKO ETA 

SEGIMENDURAKO FITXA 
 
 
Enpresaren izena: .......................................................................................................  

Langilearen izena:.......................................................................................................   

Prestatzailea: ...............................................................................................................   

Enpresako harremanetarako pertsona: ....................................................................  

Hila Segimenduen datak Oharrak 
Enpresako 

arduradunaren sinadura 
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Hila Segimenduen datak Oharrak 
Enpresako 

arduradunaren sinadura 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da eranskina hau betez eskuratzen diren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta helburu hauetarako erabiliko dituela datu horiek: deialdiko diru-laguntzak kudeatzea eta 
kontrolatzea, Lanbideko zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak gizarteratzeari eta laneratzeari begira beste administrazio eskudunekin elkarlanean eta lankidetzan jardutea, iruzurra pertsegitzea eta estatistiketan 
erabiltzea. Lanbideren web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/ 

http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/
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5º a) Eredua. 
2020. URTEAN BAINO LEHEN EGINDAKO LANERATZEEN  

SEGIMENDURAKO FITXA 
 
Enpresaren izena: .......................................................................................................  

Langilearen izena:.......................................................................................................   

Prestatzailea: ...............................................................................................................   

Enpresako harremanetarako pertsona: ....................................................................  

Hila Segimenduen datak Oharrak 
Enpresako 

arduradunaren sinadura 
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Hila Segimenduen datak Oharrak 
Enpresako 

arduradunaren sinadura 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da eranskina hau betez eskuratzen diren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta helburu hauetarako erabiliko dituela datu horiek: deialdiko diru-laguntzak kudeatzea eta 
kontrolatzea, Lanbideko zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak gizarteratzeari eta laneratzeari begira beste administrazio eskudunekin elkarlanean eta lankidetzan jardutea, iruzurra pertsegitzea eta estatistiketan 
erabiltzea. Lanbideren web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/ 

http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/
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