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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
 
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
 
 
MENDEKOTASUNA DUTENEN AUTONOMIARAKO ETA ARRETARAKO SISTEMAREN ZENTRO ETA ZERBITZUETAN LAN EGITEN DUTEN PROFESIONALAK EZOHIKO ERAN GAITZEA
 
Eskatzailea
-
Seleccione el sexo de la persona solicitante
Eskabidea
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan lanbide-kategoria honetarako ezohiko gaikuntza eskatzen du:
Etxez etxeko laguntzaileaLaguntzaile pertsonala
* Erakundeetan esperientzia izatea beharrezkoa da (adinekoen egoitzak, ezinduentzako zentroak, etab.)
 GerokultoreaZaintzailea
Jakinarazpenen, mezu eta oharren hizkuntza
Baimenak:
Organo kudeatzaileari baimena ematen diot datu hauek kontsultatzeko 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Lan-ibilbidearen justifikazioa
Inoren konturako langileak
Langile autonomoak eta norberaren konturako langileak
Langile boluntarioak edo bekadunak 
Formazioaren justifikazioa
(Aurkeztu SOILIK, 3 urte edo gehiagoko esperientzia pilatua EZ baduzu, gutxienez 2000 lan orduginak, azken 12 urteetan dagokion kategoria profesionalean) 
(Titularraren sinadura)  
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Aurkeztutako lan kontratuetan ez badago betetako funtzio edo eginbeharren aipamen zehatzik, kontratuaz aparte honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
 
Enpresa edo nagusiaren ziurtagiria, egindako lanak, betetako funtzioa eta kontratazioaren epea adierazita. 
Oharra: Etxeko langilearen kontratuetan nagusiak egindako ziurtagiria erantsi beharko da. Nagusia dagoeneko hilda badago, bere edozein famili artekok, behar bezala frogatuta, ziurtagiria egin ahal izango du, eta soilik lortzeko ezintasun materialak dauden kasuan onartuko da eskatzailearen zinpeko aitorpena.
GARRANTZITSUA
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Mendekotasunaren arretarako zentroetako profesionalen gaikuntza eta egiaztatzea.
 
Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
Helburua: Autonomia pertsonala sustatu eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko kategoria ezberdinetan diharduten profesionalen eskaerak jaso eta gaikuntzak eta ziurtapenak igorri.
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/112700-capa2-eu.shtml
Araudia:
• Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf ).
• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf )
ID: 1127
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
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