ESKAERA
ERRETIRO PARTZIALA HARTZEKO ESKAERA
ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
NAN:

2. Abizena:

1. Abizena:

Jaiotza-data:

Telefonoa:

Izena:

Helbide Elektronikoa:

ESKATZAILEAREN LANPOSTUAREN DATUAK
Lanpostua:

Ikastetxea:

Udalerria:

ZERBITZUAK EMATEKO MODALITATEA
URTEANITZEKOA: Eman beharreko zerbitzuak epe bakar batean emango dira, dena jarraian.
Zerbitzuak aldi bakar batean pilatuta emateko aukera bertan behera geratuko da erretiro partziala hartu duen
langilea aldi baterako ezintasunagatiko baja egoerara pasatzen denean, iraupenak gainditzen badu ekitaldi
bakoitzean egin beharko lukeen lan-denbora.
URTEKA: Ikasturtero dagokion zerbitzuak emango dira.
Metatua:

Data:

Ikasturtean zehar

DATU GEHIGARRIAK
Erretiro partzial data:
Erretiro osorako data:

ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Erretiro partziala duen langileak sinatutako lanaldi partzialeko kontratua erretiro osorako adinera heldu
baino lehen azkentzen bada Administrazio honekin zerikusirik ez duen arrazoiren batengatik - esate
baterako, heriotzagatik edo ezintasun iraunkorragatik -, Administrazio honek ez du erantzunkizunik izango
erretiro partziala hartu duen pertsonak zerbitzu-denbora gehigarria egin badu.
Beraz, ez zaie arrazoi horregatik ezer ordainduko ez pertsona horri ez bere kausadunei.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
- NANaren fotokopia.
- INSSen oinarri erregulatzaileen txostena.
- INSSek emandako Lan Bizitzaren txostena.
- INSSek emandako erretiro partzialerako baldintzak betetzen direlako txostena.
- Zerbitzuak beteko diren epealdia. Ikastetxeko ziurtagiria.
- INSSek emandako behin betiko erretiroaren dataren txostena.

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OINARRIZKOA
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Langileak kudeatzea.
Arduraduna: Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
Helburua: Irakasle eta irakasle ez diren langileen kudeaketa.
Legitimazioa:
Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
Hartzaileak:
Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
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/048100-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).
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