I. ERANSKINA
2018/2019 ikasturtea
BANAKAKO ESLEIPENETARAKO
LAGUNTZEN ESKABIDEA
DATU AKADEMIKOAK
Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA):
Ikastetxearen kodea:
Ikasketa-plana:

Ikastetxearen izena:
Lurraldea:

Herria:
Maila:

Hezkuntza osagarriko ikastetxea:
Ikasturtea:

Eredua:

IKASLEAREN DATU PERTSONALAK
Izena:

1. abizena:

NAN / AIZ:

2. abizena:
Sexua:  G

Jaioteguna:

 E

Harremanetarako telefonoa:

Erroldako bizilekua
Helbidea:
Posta-kodea:

Eskailera:
Herria:

Udalerria:

Solairua: Eskua:

Atea:

Lurraldea:

Jakinarazpen telematikoetarako datuak
Telefono mugikorra:

Helb. elek.:

Jakinarazpenaren hizkuntza:

 Gaztelania

Euskara

Deialdiaren xedeari buruzko datuak
Eskatutako garraio mota:

Zenbat bidaia eguneko:

SENIDEAK
Zaintza partekatua, bizilekua aldatuz

BAI

EZ

Helbidea
Herrialdea:
Udalerria:
Helbidea:

Lurraldea:

Herria:
Eskailera:

Solairua: Eskua:

Posta-kodea:
Atea:
Telefonoa:

OHARRAK

Eskatzaileak honako hau ADIERAZTEN DU:
1.- EZ dago edo EZ da egon Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk
eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren batean, zeina oraindik ere izapidetzen ari baita.
2.– Eskatzaileak ez du diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik jaso, eta ez dauka horretarako legezko inolako debekurik,
sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean
zehaztuarekin bat etorriz.
3.- Konpromisoa hartzen du, diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzekin edo eskakizunekin lotutako ezer aldatzen bada, edo xede bererako beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik eskuratzen badu edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik, horren berri emateko Hezkuntza Sailari. Kasu
horretan, laguntza eman izanaren kopia erantsi beharko du.
4.- Ez dago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. artikuluan jasotako debekuetakoren batean onuradun izan ahal izateko.

Nik, ................................................................................................................................................. Jaunak/andreak,
(NAN zk: ........................................, ), eskatzailearen ama, aita, edo tutorea naizen aldetik, hau ADIERAZTEN DUT:
Deialdi honen oinarriak onartzen ditudala (www.euskadi.eus).
Eskabide honetan jasotako datu guztiak egiazkoak direla.
BAIMENAK:

………………………................................. , 201X(e)ko ..........................................aren ..........(a).
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:
ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA:
Ikastetxean edo telematikoki: 201X(e)ko .................................aren .....(e)tik 201X(e)ko ..........................................aren .......(e)ra.
Eskaera honekin lotutako beste edozer kontsulta egiteko, ikaslearen ikastetxera jo beharko da.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren
25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdi hau izapi detzean jasotako datu pertsonalak tratatzeko eta
argitaratzeko. Datuok "Eskola-garraiorako banakako laguntzak" izeneko fitxategi batean sartuko dira, diru-laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta deialdiaren berri emateko bertan parte
hartzen dutenei. Fitxategi horren arduraduna Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendaritza da. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, Kudeaketa
Ekonomikoko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Halaber, deialdi honetara bildutako pertsonek baimena ematen diote
Unibertsitate Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

