
6º a) Eredua 
Bisita orria 

Idatzi honen bidez ziurtatzen dut ………………………………………….. enplegu-
prospekziorako teknikariak, lagundutako enpleguaren……………………………..… 
arloan diharduenak, ……………………………… enpresari zerbitzu hauek eskaini 
dizkiola: 

□ Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeari buruzko aholkularitza,

dela lan-arlokoa, dela arlo ekonomikokoa. 

□ Banakako enplegu-aukerak atzematea, desgaitasunen bat duten pertsonen

kolektiboarentzat. 

□ Desgaitasunen bat duten pertsonak laneratzeko zerbitzuei buruzko informazioa.

□ Lanpostuak aurkitzea eta zehaztasunez aztertzea.

□ Desgaitasun jakin bat duten pertsona hautagaiak aukeratzeko prozesua.

Desgaitasunen bat duten pertsonak ohiko lan-merkatuan erabat txertatzeko bidea 
errazteko helburuz, 

Eta horrela jasota gera dadin, idatzi hau sinatzen dut, dagozkion ondorioak izan ditzan: 

…………………………….(e)n, 2020ko…...................…….(a)ren……(e)an, 

Izpta eta zigilua.: ………………………. 

Izena eta abizenak: 

Kargua, enpresan: 

Agiria sinatu baino lehen, mesedez, irakur ezazu arretaz atzealdean dagoen datuak babesari 
buruzko informazioa. 



                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 

Tratamenduaren 
jarduera 

Enpleguaren eta enplegurako prestakuntzaren diru-laguntzak  

Arduraduna Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua 

Helburua 
Lanbideri dagozkion enplegu eta prestakuntzari lotuta dauden politika aktibo 
ezberdinen hainbat diru-laguntzaren kudeaketa eta kontrola  

Legitimazioa 
Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen jardutea; legezko 
betebeharraren betetzea 

Lagapenen 
hartzaileak 

Datuak eman ahal izango dira gai honen gainean eskumenak dituzten 
Administrazio Publikoei. 

Eskubideak 
Zuk datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko  eskubideak dituzu, bai eta 
datuen  tratamendua mugatzeko edota aurka egiteko ere, informazio gehigarrian 
agertzen den bezala. 

Informazio 
gehigarria 

Datu babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu 
gure web orriaren datu-babesari buruzko atalean,  
 (http://www.lanbide.euskadi.eus) 

Ondoko araudia betetzeko asmoz: 

 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf) 

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf) 
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