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EAETIK IRTETEN D(IR)EN PERTSON(AR)EN DATUAK

 Lehenengo abizena Bigarren abizena Izena NAN/AIZ/Pasaportea Telefonoa Sinadura
      (18 urtetik gorakoak)
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Helmuga EAEtik kanpora irteteko/
lekualdatzeko data

EAEra itzultzeko data Lanbideko bulegora bertaratzeko 
konpromisoaren data (1)

Oharrak

Lanbideko bulegora bertaratzeko konpromisoaren data (1) itzultzeko jakinarazitako datarekin bat etorri beharko da, itxita egoteagatik 
ezinezkoa denean izan ezik; kasu horretan, hurrengo egun balioduna izango da, eta hala beteko da.

Aitortzen dut, nire erantzukizunpean (aitorpen horiek eskatzaileari eta EAEtik ateratzen diren gainerako pertsonei dagozkie):

EAEtik kanpo nagoen bitartean, ez nago Gizarteratze Aktiboko Hitzarmena betetzearen ondorioz programatutako jarduerarik egiteko 
zain.

DSBE prestazioaren titularra edo onuraduna izanik, ez naiz irten urte natural honetan Lanbideri aldez aurretik jakinarazi gabe.

Badakit zer ondorio dituen Lanbideko nire bulegora ez agertzeak bertaratzeko konpromisoaren datan (1). Data horretan, bidaiaren 
egiaztagiriak aurkeztuko ditut, jakinarazitako irteera eta itzulera-datak egiaztatzen dituztenak (garraio-txartelak, bidesariak, 
pasaporteak, etab.).

Lekualdatu ahal izateko bete behar ditudan baldintza guztien berri dut, titular/onuradun naizen prestazioan eraginik ez dezan. 
Beraz, badakit prestazioa jasotzeko eskubidea eten litekeela, baldin eta jakinarazpen honetan adierazitako datuak ez badatoz bat 
benetan egindako irteerarekin edo irteera dagokidana baino epe luzeagoan egiten bada. Hori guztia, nire egoera eta Lanbiderekin 
adostutako Gizarteratze Aktiboko Hitzarmenaren barruan hartutako betebeharrak kontuan hartuta, edo, bestela, prestazioa eskuratzeko/
berrabiarazteko/berritzeko eskabidean sinatutako Gizarteratze Aktiboko Hitzarmenaren aurreakordioan, bai eta Gizarteratzeko eta Diru-
Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legean eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuan aurreikusitako kasuetan ere.

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa:
Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean (EB) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoan xedadutakoa betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak, Lanbide arduraduna den DBE/EPO prestazioak izeneko tratamendu-jardueran erabili eta sartuko
direla. Tratamenduaren helburua DSBE/EPO prestazioak kudeatzea da. Tratamendua beharrezkoa da Lanbideri aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzeko eta
Lanbideri emandako botere publikoak baliatzeko. Datuak eman ahal izango zaizkie gai honen gainean eskumenak dituzten admnistrazio publikoei, betiere Lanbideri aplikatzen
dizkioten legezko betebeharrak betez. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere:
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074800-capa2-eu.shtml

Sin.:
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https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074800-capa2-eu.shtml
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