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Erantzukizunpeko adierazpenak
Berariazko adierazpenak
Aitortzen dut:
Ikastetxeak heziketa-ziklo hori irakasteko baimena daukala.
Klaustroak heziketa-zikloen eskaintza partziala eta ondoriozko jarduerak ezagutzen dituela eta proiektu horrek ikastetxearen barne-antolakuntzan izan dezakeen ondorioaren erantzukizuna bere gain hartzen duela. Halaber, proiektua egiteko behar diren neurriak hartzeko eta ikastetxearen Urteko Plangintzan sartzeko konpromisoa hartzen duela.
Ordezkaritza Organo Gorena eskabidearekin bat datorrela. Halaber, aurkeztutako eskaintza ezagutzen eta onartzen duela eta proiektua egiteko behar diren neurriak hartzeko eta ikastetxearen Urteko Plangintzan sartzeko konpromisoa hartzen duela, onartzen bada.
Erabakian kontuan hartutako baldintzetako eragiten dien edozein zirkunstantzia aldatuz gero, aldaketa hori jakinarazteko konpromisoa bere gain hartzen duela.
 
Bestelako adierazpenak
Aitortzen dut:
Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.Entitate eskatzaileak betetzen dituela indarreko legediak laguntza hauek jasotzeko ezarritako baldintzak.Entitate eskatzaileak diru-laguntza publikoak jaso ezin izateko zigorraren, bide penalaren edo administratiboaren bidez, pean ez egotea, ezta horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekutan egotea ere, otsailaren 18ko 4/2005 legeak, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunarenak, azken xedapen seigarrenean zehaztutakoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gerta daitezkeenak barne.Entitate eskatzailean ez dela eskuratu helburu bererako inolako diru-laguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako bitartekorik edozein administrazio zein erakunde publiko nahiz pribatutatik.Halaber, eskatzaileak ordainduta dauzka diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak arauz ezarritako moduan.Entitate eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela, eta baimena ematen diola Planifikazio eta Antolaketa  Zuzendaritzari zuzenean egiazta dezan laguntzak eskatzen dituen eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela, ziurtagiri telematikoen bidez. Eskatzaileak berariaz ukatu dezake baimen hori, baina, hala eginez gero, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du,. uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Diru-laguntzei buruzko 2003/38 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena betez. Entitate eskatzaileak badakiela Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «Eskaintza Partziala» izeneko fitxategian sartuko dira, diru-laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren arduraduna Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritza da. Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka egiteko eskubideez baliatzeko, Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.Entitate eskatzaileak badakiela eskatutako diru-laguntza bateraezina dela edozein erakunde edo entitate publikok zein pribatuk helburu berdina lortzeko emandako beste laguntzekin. Entitate eskatzaileak baimena ematen diola Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla. 
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