Onartzeko
eskaera

Ikasturterako onartze-eskaera *

Familia-unitateko kideen izen-abizenak, NAN zk., helbide elektronikoak eta lanbideak *

Ikasketak eta fakultatea edo eskola *
Ikasturtea *
Abizenak *
Izena *
NAN / Pasaporte zk. *
Jaioteguna *
Jaioterria *

Anai-arreben jaiotze-urtea.

Ostatu-erregimena *:
Aste osoa

Igandetik ostiralerako egonaldia

Mantenu osoa

Mantenu erdia

Arropa-garbiketarekin

Arropa-garbiketarik gabe

Ostatua eta gosaria

Ikasturtea hasi eta gero, Ikastetxeko Zuzendaritzak kontratatutako mantenu-pentsioa aldatzeko
aukera onartuko/baztertuko du ikasle interesdunaren eskaeran azaltzen diren argudioen
sendotasunaren arabera.

Probintzia *
Egungo bizilekuaren helbidea *
Posta-kodea *
Herria *

Hautazko garraio-zerbitzua BCCko ikasleentzat. Plazen arabera baieztatuko da
zerbitzua.
Bai, interesatuta nago

Ez, ez nago interesaturik

Iradokizunak

Probintzia *
Mugikor pertsonala *
Familiaren telefonoa
Amaren mugikorra
Aitaren mugikorra

Aitortutako datuetan zehaztugabetasun, omisio nahiz faltsutasunen bat egotea nahikoa da
emandako plaza ukatzeko.
Amaren/aitaren/tutorearen izen-abizenak eta NAN zk

Ikaslearen izen-abizenak

Sinadura

Sinadura

Ikaslearen helbide elektronikoa *
Amaren helbide elektronikoa *
Aitaren helbide elektronikoa *

*Nahitaez bete beharreko eremuak

Araudia
onartzea
20 - 20 ikasturterako Olarain Ikastetxe Nagusiaren estatutu, arau orokor eta arau
berezietan jasotako agindu guztiak ezagutzen eta onartzen ditut.

Amaren/aitaren/tutorearen izen-abizenak eta NAN zk.

Ikaslearen izen-abizenak

Sinadura

Sinadura

Datuen
babesa
COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.

(aurrerantzean “ OLARAIN ”) berariaz
jakinarazten dizu:

01. Ematen dituzun datu pertsonalak
gure datu-fitxategietan sartuko
dira; fitxategiek Ikastetxe
Nagusiaren administrazio- eta
antolaketa-lanak kudeatzea
dute helburu, bai eta zentroaren
estatutu eta barne-araudiarekin
eta unean-unean indarrean diren
funtzionamendu-irizpideekin eta
-ordutegiekin lotutako beste
hainbat xede betetzea ere.

02. OLARAINek bideozaintza-

kamerak ditu hainbat gelatan,
baita bere eraikinen kanpoaldean
ere. Hortaz, egoiliar, langile eta
hirugarrengoei zein erakundearen
instalazio eta jarduerei behar
bezalako arreta eta segurtasuna
bermatzeko xedea duen «Barneko
telebista-zirkuituaren fitxategian»
sar daiteke zure irudia.

03. OLARAINek txartel elektronikoetan
oinarritutako sarbidearen kontrolsistemak ditu. Zure txartel
elektronikoaren erabilera, beraz,
«Geletarako sarbideen fitxategian»
erants daiteke, Ikastetxe
Nagusiaren instalazioetarako
sarbide-kontrol egokia ziurtatzea
eta ondoriozko jazoerak
kudeatzea helburu dituena.

04. Informazio hori guztia Datu

Pertsonalak Babesteari buruz
unean-unean indarrean den
legeriaren arabera tratatuko da.

05. Kontsultatzeko, aurkaratzeko,

zuzentzeko eta bertan behera
uzteko dituzun eskubideak erabil
ditzakezu Colegio Mayor Olarain,
SL, Ondarreta pasealekua, 24,
20018 Donostia helbidera idatzita.

Honako agiri hau sinatzen duenak
berariaz baimentzen du emandako
datu pertsonalak OLARAINen
datu-fitxategietan sartzea, gorago
aipatutako xedeetarako.
Sinatzen duenak, kasuan-kasuan,
beren beregiko baimena ematen dio
OLARAINi:

01. Egoiliarrak edo horren legezko
ordezkariak jakinarazitako
osasunari buruzko datuak
tratatzeko.

02. Egoiliarraren guraso edo legezko

ordezkariei, nahiz horrek Ikastetxe
Nagusiko egoiliar-izaera edukitzea
ahalbidetzen dion enpresa zein
erakundeari, ondorengoen berri
emateko: jokabide, jazoera,
zigor, zentroko sartu-irtenak
eta jardueretan parte-hartzeari
loturiko datu guztiak, bai
eta zentroaren estatutu eta
barne-araudian eta egoiliarrari
dagozkion funtzionamenduirizpide eta -ordutegietan
adierazitako helburuak betetzeko
beharrezkoak diren beste edozein
datu ere (irudiak eta audioak
barne); halaber, egoiliarren
logelen egoera, sarbide-kontrol
eta bideozaintzarekin lotutako
informazioa ere jakinaraziko diete.

03. Datuak Eusko Jaurlaritzako

Hezkuntza Sailari, Euskal
Osasun Zerbitzuari (Osakidetza),
Euskal Herriko Unibertsitateari,
Gipuzkoako Foru Aldundiari,
kirol-federazioei eta zentroaren
aseguru-etxeari laga dakizkieke,
bai eta legeak aurreikusitako
eta baimendutako gainerako
kasuetan ere.

04. Egoiliarraren izen-abizenak,

irudi pertsonala, gela zk.,
posta-helbidea, helbide
elektronikoa, telefonoa, jaioterria,
hark egindako jarduerak zein
ikasketak, zentroan betetzen
dituen eginkizunak eta gauzatzen
dituen jarduerak ere jakinarazi
ahal izango zaizkie gainerako
egoiliarrei, erabiltzaileei, bisitariei
eta zentroko langileei, ikasturtez
ikasturte, baliabide informatikoz
nahiz paperez edota zentroko
iragarki-tauletan erakutsiz.
Ez baduzu honako datu-lagapen hau
baimendu nahi, markatu X batekin:

05. Egoiliarraren izen-abizenak,

irudi pertsonala, gela zk.,
posta-helbidea, helbide
elektronikoa, telefonoa, jaioterria,
hark egindako jarduerak zein
ikasketak, zentroan betetzen
dituen eginkizunak eta gauzatzen
dituen jarduerak OLARAINen
argitalpenetan agertzea.
Ez baduzu honako datu-lagapen hau
baimendu nahi, markatu X batekin:

06. Egoiliarraren izen-abizenak,

irudi pertsonala, gela zk.,
posta-helbidea, helbide
elektronikoa, telefonoa, jaioterria,
hark egindako jarduerak zein
ikasketak, zentroan betetzen
dituen eginkizunak eta gauzatzen
dituen jarduerak OLARAINen
webgune, blog, gizarte-sareetako
web-kanaletan eta intranetean
agertzea.
Ez baduzu honako datu-lagapen hau
baimendu nahi, markatu X batekin:

Amaren/aitaren/tutorearen izen-abizenak eta NAN zk.

Ikaslearen izen-abizenak

Sinadura

Sinadura

