I. ERANSKINA

1.- DATU OROKORRAK
ESKATZAILEAREN DATU OROKORRAK

Izena:

Abizenak:

Helbidea eta herria:
Helbide elektronikoa:
Telefonoa:

NAN:

BANKUAREN DATUAK

Datuen Alta/Hirugarren Interesduna inprimakian jarri behar dira, NANaren kopia erantsita.

2.- CURRICULUM VITAEA
Orri kopurua:
Data:
• Ez ahaztu orri bakoitzaren ertzean sinatzea.
• Curriculum hau aurkeztu arren, ebaluazio-prozesuan hemen agertzen den informazioa
gehitzeko eska diezazukete.

OHARRA:
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean
ezarritakoarekin bat etorriz, inprimakian jasotako datu pertsonalak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak duen datu
pertsonalen fitxategi automatizatura pasatuko dira.
Indarrean dagoen legedian pertsona fisiko interesdunei aitortutako eskubideak, alegia, datuak ikusi, zuzendu, ezereztu eta
aurka egiteko eskubideak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Idazkaritza Nagusian baliatu daitezke (Manuel
Iradier kalea, 36. 01005 Vitoria-Gasteiz).

II. ERANSKINA

DATUEN ALTA / HIRUGARREN INTERESDUNA
HIRUGARRENA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

A

(1)IFZ edo NAN: ....................................................................................................................................
(2)Izena eta bi abizenak edo Sozietatearen izena: ..................................................................................
Helbidea: ............................................................................................................................................
Posta Kodea: .......................

Herria: ….…………………………….……..…………………….

Lurraldea: ………………………………………

Herrialdea: ………………………………...

BANKUAREN DATUAK

B
(1)Bankua
(2)Agentzia
(3)KD

K/Korrontea

(4)Titularra ...............................................................................................................................................
Oharra: Kontu korrontearen titularrak hirugarren interesduna bera behar du izan.

C

Bankuaren adostasuna

Sinadura eta zigilua

D

Hirugarren interesdunaren adostasuna

Sinadura eta zigilua

E

Sailaren edo Erakundearen onespena

Baimendutako sinadura eta zigilua

Data ……………….…….. / …………………….. / …………………
Datu pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ekonomia eta Ogasun Sailak jakinarazten dizu
dokumentu honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten sartuko ditugula, ondoren, erabili
ahal izateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi
adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia-San Sebastián
kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.

INPRIMAKIAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK

A: Pertsona (fisikoa edo juridikoa) identifikatzeko datuak, ondoren adierazten denaren arabera.
1. Pertsona fisikoa:

nortasun agiri nazionalaren zenbakia, identifikazio fiskalaren zenbakia edo,
atzerritarren kasuan, pasaporte zenbakia.
Pertsona juridikoa: identifikazio fiskalaren kodea.

2. Pertsona fisikoa: izena eta bi abizen.
Pertsona juridikoa: izena edo izen soziala.
B: Banku-datuak.
1.2.3.4.-

Bankuaren kodea eta izena.
Agentziaren kodea eta izena.
Titularrak bankuan duen kontuaren kontrol-digitua eta zenbakia.
Izena eta bi abizenak, pertsona fisikoaren kasuan, eta izena edo izen soziala, pertsona juridikoaren
kasuan.
Kontu korrontearen titularrak eta hirugarren interesduna bera behar du izan.

C: Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak ziurtatzeko.
D: Hirugarren interesdunaren sinadura eta zigilua, agirian azaltzen diren datuak zuzenak direla
ziurtatzeko.
E: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak betetzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA
Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, pasaportearena atzerritarren kasuan, edo identifikazio
fiskalaren txartelaren fotokopia erantsiko da.

III. ERANSKINA

BERDINTASUNA ETA ADINGABEEN ESKU HARTZEA ETA BITARTEKOTZAREN ARLOKO
PRESTAKUNTZARAKO INTERESAREN AZALPEN-MEMORIA

IV. ERANSKINA

ADIERAZPEN ARDURATSUA

1.- Jarraian aipatzen diren diru- laguntzak eskatu edo/eta jaso ditudala adierazten dut:
ERAKUNDEA

DIRU-ZENBATEKOA

Eskatutako beste diru-laguntza batzuk

Jasotako beste diru-laguntza batzuk

2.- Laguntzak lortzeko ezarritako betekizun guztiak betetzen ditudala adierazten dut.
3.- Inprimaki honetan agertzen diren datuak egiazkoak direla adierazten dut, eta, hala izan
ezean, neure gain hartzen ditudala zehaztasun-ezak ekar ditzakeen erantzukizunak.
4.- Deialdiko arauak beteko ditut eta eskatzen dizkidaten argibideak eta agiriak emango ditut.
5.- Deialdian eskatutako agiriak erantsi ditut.

………………………(e)n, 2011ko ………..…………ren ……….(e)an.

Izenpea:

V. ERANSKINA

ADIERAZPEN ARDURATSUA

Izena:

Eskaera izenpetzen duenak era arduratsuan adierazten du ez berak ez ordezkatzen duen taldeko
kideek:
1.-∗ □ Ez duela oraindik izapide-aldian dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntza publikoak
itzultzeko prozedurik nahiz zehapen-prozedurik.

□ Baduela oraindik izapide-aldian dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak edota bere erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntza publikoak
itzultzeko prozedurak nahiz zehapen-prozedurak:
Emailea

Laguntzaren izena

2.- Ez duela administrazio-zehapenik nahiz zehapen penalik sexuaren ziozko bereizkeria
egiteagatik, eta horretaz gain, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko
4/2005 Legearen itzalpean ez zaiola debekurik jarri zehapenak irauten duen aldian ebazpen
honetan araututako diru-laguntza eta laguntzak eskatzeko.
3.- Ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administraziozehapenik nahiz zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik
ere.
……………………(e)n, 2011ko …………………………ren ………………….(e)an.
(Tokia)
(Hilabetea)
(Eguna)

Izenpetuta:
Ezabatu
∗

Dagokiona adierazi.

Gorde

Inprimatu

