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I. 
. 

 

 
 
Aurrez erregistratu ez bazara, erabiltzaile berria sortuko dugu alta egiteko pantailan agertzen 
diren datu pertsonal guztiekin: 
 

 
 
Datuak bidali botoia sakatuz, beste pantaila bat irekiko da, non guk azaldutako datuak ikusi ahal izango 
ditugun; zuzen badaude, Baieztatu botoia sakatuko dugu. 

 
Behin erregistro egin edota aurrez erregistratuak bagaude,  gure NAN 
letrarekin idatziko dugu, gero pasahitza eta  Konexioa sakatuko dugu. 
Kasuak: 

a) Pasahitza ahaztu dut:  Pasahitza ahaztu zaizu? Sakatuko dugu. Pantaila 
berria irekiko da, gure NAN letrarekin idatziko dugu eta Hurrengoa 
sakatuko dugu. 
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b) Pasahitza berria ez da gure emailera iristen. Baliteke helbide elektroniko zaharra erregistratua izatea. 
Kasu honetan, AZPko Langileak Hautatu eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuarekin, eskuliburu honen 
behean aipatzen diren telefono zenbakietan  harremanetan jarriko gara helbidea gaurkotzeko. 

 
Lan-eskaintzen atarian sartu eta gero, ondoko pantaila agertuko da: 

 
Gero, azaltzen diren aukerak izango ditugu: 

1. Eskaera berria- hautaketa-prozesuan eskabidea betetzeko 
Irekita dauden deialdi guztiak zabalduko dira, beraz, interesatzen zaiguna aukeratuko 
dugu ezkerreko botoi berdea sakatuz.   

 
 

2. Zure eskaerak: egindako eskabideak ikusi ahal izateko. 
Une oro ikus ditzakegu guk egindako eskariak: 
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3. Zure datu pertsonalak. Lehenago grabatutako gure datu pertsonalak kontsultatu eta, horietako batzuk, 
esaterako helbidea, posta elektronikoa eta telefonoa, gaurkotu ditzakegu. Beste datu batzuk aldatzeko 
AZPko Langileak Hautatu eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzura joko dugu, gida honetako amaieran 
dauden telefonoetara deituta. 

 
 
 

 HAUTAKETA-PROZESU BATEAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA NOLA 
EGITEN DA. 

 
Erregistratu ondoren, erabilgarri 
dauden hautaketa-prozesuetarako 
eskaerak egin ditzakegu, "Eskari 
berria" sakatuta eta haien artean  
sakatuz, aukeratuko dugu guri 
interesatzen zaiguna. Gero 
eskabidean eskatzen diren datuak 
beteko ditugu. 
 
 

 
Ez ahaztu titulazio mota adierazi behar dela eta dagokion laukian zehaztu behar dela zein 
titulazioren jabe zaren, ezinbesteko baldintza baita deialdian parte hartzeko (ezarrita dago 
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deialdiko oinarrietan). 
 
Unibertsitatez kanpoko tituluen eta ikasketen baliokidetzak kontsultatu: 
http://www.euskadi.eus/informazioa/atzerrirako-unibertsitatez-kanpoko-tituluen-
baliokidetzak/web01-a3hakade/eu/ 
 
Adierazi behar da ea ariketa edo proba gaztelaniaz ala euskaraz egin nahi den. 
 
Hainbatetan, egin nahi den azterketa mota azaldu ahalko da deialdian definitutako probaren 
bigarren zatian. Test erako proba bat egin nahi den edo Epaimahaiak proposatutako kasu praktikoetako 
bat garatu nahi den. Horretarako, eskaeran dagozkion laukiak agertuko dira. 

Eskaera laukia markatu behar da  eta irakurri egin behar da 

laukian klik egitean zabaltzen den datu babesarekin lotutako informazioa. 
 
*Ikurrarekin markatutako datuak nahitaez eman behar dira, txanda, esaterako. Datu hori 
eman ez bada, hori egiteko eskatzen duen mezua azalduko da.  

 
"Datuak gorde" 
sakatuko dugu. Zure 
eskariak atalean ikus 
dezakegu egindako 

eskariak. Eta 
Eskaria kontsultatu 
sakatuz, datuak 
ikusiko ditugu. 

 
 

Eskaera egin eta  ondoren, orrialde bat agertuko zaigu, eta bertan aukera hauek 
izango ditugu: 
a. Eskaria inprimatu (ikusi 2. ERANSKINEKO adibidea) 
b. Ordainketen igarobiderako esteka (ordainketa egin ez badugu). 
c. Abonuagiria inprimatu (ordainketa egin ez badugu) (ikusi 3. ERANSKINEKO adibidea). 

 
Eskaera inprimatuz, konprobatu dezakegu ea datuak zuzen dauden. 

 
Ordainketa egiteko agiria inprimatzen badugu, Kutxabank-eko bulego batera joan eta ordaindu egin 
behar dugu. Kasu horretan ez dago ordainagiririk aurkeztu behar (bai, ordea, baztertuen zerrenda argitaratu 
eta bertan egonez gero ez ordaintzeagatik). 

 
Ordainketa pasabidea hautatu bada, bertan azaldutako urratsak eman behar dira prozesua burutu arte. 
Aurreko kasuan bezala, honetan ere ez da ordainagiririk aurkeztu behar. Esanak esan, hobe da ordainagiria 
jaitsi eta gordetzea. 

http://www.euskadi.eus/informazioa/atzerrirako-unibertsitatez-kanpoko-tituluen-baliokidetzak/web01-a3hakade/eu/
http://www.euskadi.eus/informazioa/atzerrirako-unibertsitatez-kanpoko-tituluen-baliokidetzak/web01-a3hakade/eu/
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Ordainketa beste bide bat erabiliz egin bada, ordainagiria aurkeztu behar da, eta baita idazki bat 
ere deialdiaren eta eskaera egin duen pertsonaren datuak jasoz, AZPko Langileak Hautatu eta 
Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduta. 

 

 
 

 SOFTWARE  ESKAKIZUNAK 
 
Sistema eragilea (1) Windows 7 eta 10 
Nabigatzaileak (2) Internet Explorer 9 eta Mozilla 

Firefox 9 edo gorako 
bertsioak. 

 
 
Ezin dugu bermatu tabletetan eta eskuko telefonoetan funtzionamendu ona gertatuko denik. 

(1) 64 biteko bertsioa 

(2) 32 biteko bertsioa  
Beste batzuk:  Ziurtatutako bereizmena: 1024 x 768. 

 
 
 

  
 

Deialdi eta Lehiaketen Ataleko telefono hauetan lor daiteke: 
 

 946012293 
 946015044 
 946015045 

Gai teknikoetarako eta bulegoen ordutegi arruntetik kanpo, EAZekin (Informazioaren eta 
Komunikazioen Teknologien Gerenteordetzako erabiltzaileentzako arreta zentroa) 
harremanetan jar zaitezkete: 

 

945014400 
 
 
 
 
 



http://www.ehu.eus/
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erreklamaziorako epeak irekita dauden bitartean edo datu horiek eskatzeko oinarri izan ziren helburuek bere 
horretan jarraitzen duten bitartean. 
Datu pertsonalak 
 

Zein kategoriatako datuak tratatzen ditugu? 
Honako kategorietako datuak tratatzen ditugu:  

- Identifikaziorako datuak: NAN/IFK, izen-abizenak, helbidea (posta helbidea eta 
elektronikoa), telefono zk. eta erregistro pertsonala.  

- Lan arloko datuak: lanpostua eta kategoria. 
- Datu pertsonalak:  jaiotze data, jaiotze lekua, sexua eta nazionalitatea. 
- Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza eta tituluak, eta esperientzia profesionala. 

Legitimazioa 
Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa? 
Datuen tratamendua beharrezko da langileak hautatu eta lanpostuak betetzeko prozesuak egiteko 

UPV/EHUk daukan lege-eginbeharra betetzeko, guztia oinarri hartuta: Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
Legeko 25. artikulua eta hurrengoak eta 46. artikulua eta hurrengoak; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legeko testu bateratuko 55. artikulua eta hurrengoak, langileak hautatzeko prozesuen kasuan, 
eta lege bereko 78. artikulua eta hurrengoak lanpostuak betetzeko prozesuen kasuan. 

Horregatik guztiagatik, behartuta zaude aipatutako datu pertsonalak ematera. 
Era berean, datuak beste erakunde publiko batzuei laga ahal izango dizkiogu, betiere, lankidetzan 

aritzeko eta aipatutako helburu berberekin tratatzeko, oinarri hartuta Sektore Publikoko Araubide Juridikoari 
buruzko 40/2015 Legeak 141. artikuluan zehaztutakoa. 
Hartzaileak 

Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 
 

Ez zaie hirugarrenei lagako tratamendu honen xede den daturik, legeak agindu ezean. 
Eskubideak 

Zein eskubide dituzu zure datuak ematean? 
Edozein pertsonak dauka eskubidea jakiteko UPV/EHUn bere datu pertsonalak tratatzen ari garen edo 

ez. 
Zure eskubidea da: zure datu pertsonalak atzitzea; datu okerrak zuzentzeko eskatzea, edo ezabatzeko 

eskatzea, batez ere datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak bildu zirenean zeuden helburuetarako. 
Egoera jakin batzuetan, datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango duzu, eta halakoetan bakar 

bakarrik gordeko ditugu erreklamazioak egikaritzeko edo aldezteko. 
Egoera jakin batzuetan, zure egoera partikularra dela eta, eskubidea izango duzu, edozein 

unetan, zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko. UPV/EHUk datu pertsonalak 
tratatzeari utziko dio, noiz eta ez duen egiaztatzen arrazoi legitimo larriak daudela tratamenduari 
eusteko,e do balizko erreklamazioak aldezteko. 

Zure eskubideak egikaritzeko, web gunean dituzu eskari orriak: 
http://www.ehu.eus/babestu 
Era berean, informazioa duzu Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web gunean: 

http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu 

http://www.ehu.eus/babestu
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu


https://www.ehu.eus/eu/web/idazkaritza-nagusia/-/tg0009
mailto:nombre.apellidoz@hotmail.es


http://www.euskadi.net/nireordainketa
http://www.euskadi.net/mipago


 

 

 OHIKO GALDERAK 
 
Pasahitz berria sortu duzu, baina ez duzu posta elektronikoz jaso. 
Begiratu ea helbide hori den atarian erregistratuta daukazuna. Erregistratuta duzun kontu horretara 
helduko zaizu. Erregistratuta daukazun kontura ezin bazara sartu, AZPko Langileak Hautatu eta 
Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuarekin jarri harremanetan, zure izenari lotutako posta elektronikoa 
aldatzeko. Zeure burua identifikatzeko, Lan Eskaintzen Atarian agertzen diren zure datu pertsonal 
guztiak eman beharko dizkiezu.  
 
Ez duzu erabiltzaile izena gogoratzen.  
Zure identifikazio dokumentuaren zenbakia da: IFZ, AIZ edo pasaportearena, zenbaki eta letra 
guztiekin eta puntuazio zeinurik gabe. IFZ edo AIZ bada, 9 posizio ditu beti. IFZren kasuan, lehen 8 
posizioak zenbakiak dira (8ra heltzen ez badira, zeroak jarri behar dira ezkerretara). 
 
Ez duzu pasahitza gogoratzen  
Web orriaren bidez eska dezakezu pasahitz berria bidaltzea Lan Eskaintzen Atarian erregistratu 
zinenean eman zenuen helbide elektronikora.  
 
Ez zaizu ordainagiria edo eskaria ateratzen  
Ziurtatu ez daukazula aktibatuta pop-up leihoen blokeatzailea nabigatzailean. Bilatzailearen barran 
edo nabigatzailearen ezarpenetan markatua eduki dezakezu. Ziurtatu badaukazula Adobe Reader. 
 
Eskari bat egiten ari nintzela, programak edo konexioak huts egin du. Erregistratu da 
eskaria?  
Bai edo ez, arazoa noiz gertatu zaizun. Prozesuko une jakin  batean eskariaren datuak bidaltzen dira; 
arazoa une hori baino lehen gertatu bada, eskaria ez da erregistratu. Gero gertatu bada, aldiz, 
erregistratuta geratuko zen, baina, hala ere, berriz ere sartu beharko zara aplikazioan ordainketa 
egiteko edo ordainagiria inprimatzeko. Edozelan ere, zalantzak uxatzeko, saia zaitez egiten berriro 
eskaria. Dagoeneko eginda badago, programak ez dizu utziko berriz ere egiten. 
 
Erratu egin naiz eskaria egitean eta aldatu egin behar dut.  
Eskarian honako hauek zehazten dira: hautaketa prozesu zehatza, txanda, alegatutako titulazioa, tasa, 
azterketen hizkuntza, desgaitasuna eta azterketak egiteko egokitzapenak. Behin bidalita, eskaria ezin 
da aldatu (ezin da aldaketarik egin web orriaren bidez).  
Eskariak egiteko epea amaitu ez bada, eskuz egin dezakezu beste eskari bat, eta eskatu baliogabetzeko 
Lan Eskaintzen Atariaren bidez egin zenuena. 
Bestela, itxaron beharko duzu eskariak zuzentzeko epea ireki arte, onartuen/baztertuen behin-
behineko zerrendak argitaratzen direnean, eta kasu egin orduan emango diren jarraibideei. 
 
Harremanetarako datuak aldatzea Atarian bertan alda ditzakezu harremanetarako datuak 
(helbide postala, e-maila, telefonoa), «Datu pertsonalak» erlaitzean. 
 
Akatsak datu pertsonaletan  
Akatsen bat baldin badago zure datu pertsonaletan (identifikazio dokumentuaren mota eta zenbakia, 
izen-deiturak, jaiotze data, nazionalitatea eta sexua), eta ezin badituzu zuzenean aldatu Lan Eskaintzen 
Atarian, oraindik eskaririk egin ez baduzu, baja eman dezakezu eta berriz ere erregistra zaitezke datu 
zuzenekin. Eskariren bat egin baduzu, idatzi bat aurkeztu beharko duzu (erregistrotik, edo, postaz 
bidaliz bero, postetxeko langileak zigilaturik), eskatu gura duzun aldaketa egiaztatuko duen 
dokumentuaren kopiarekin (adibidez, NANaren fotokopiarekin) batera, honako honi zuzendua: 
AZPkoen Zerbitzua, Langileak Hautatu eta Lanpostuak Betetzeko Atala, Errektoregoaren eraikina, 2. 
solairua, Leioako Campusa. 
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