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ORDEZKARIA
LETRA
-
Zenbakia
Izena
Dokumentu Mota
Lehen Abizena
Bigarren Abizena
Sexua
Sexua *
Tel. Finkoa
LETRA
-
Zenbakia *
Tel. Mugikorra
TITULARRA 
Izena *
Identifikazio-agiria *
Lehen Abizena *
Bigarren Abizena *
OSASUN SAILA 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias
OSASUN-ARLOKO PROFESIONALAK PRESTATZEKO BEKAK ETA LAGUNTZAREN 
ESKAERA
 DATU PERTSONALAK    
Udalerria *
PK *
Letra
Pisua
Zk
Helbidea *
 HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Herrialdea *
Lurraldea *
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
 JAKINARAZPENA *
ESPAINIA
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Euskadiko sistema sanitarioarekin duen lan-harremana eskabidea aurkeztu eta laguntzak ematen diren arteko datetan eskatzaileak 
 
Lurraldea *
Udalerria *
Tel. Finkoa
Tel. Mugikorra
Lurraldea *
Udalerria *
Titularraren betebehar fiskalen informazioa duen Zerga Administrazioaren Lurraldea / Probintzia * 
 ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
 BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK 
 ADOSTASUNAK  
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
Baimena ematen diot, deialdi hau kudeatzen duen organoari, bide telematikoen bitartez edo eskuragarri dauden bideen bitartez administrazio eskudunean honako hauek egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko:
Zerga betebeharrak egunean edukitzea: 
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzea: 
Eskaera egiten duen pertsona fisikoaren identitate datuak: 
Pertsona eskatzailearen legezkoa den ordezkariaren identitate datuak: 
Oharra: Kontrakotasuna adieraziz gero, prozeduran eskatutako agiriak ekarri behar dituzu.
Erroldatze-Ziurtagiria:
Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin Administrazio Publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu eta eman didatela (atal honen datuak Eranskinean zehaztu beharko dira) 
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta oraindik erantzunaren zain nagoela (atal honen datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean. 
Ez daukat diruz lagundutako prestakuntza-jardueretan modu egokian aritzeko ezintasunik, lan ordaindua edo beste edozein lanbide dudalako.
Aipatu betebeharrak betetzen jarraituko dut aitorpen edo ekitaldi honi dagokion denboran, eta baldintzaren bat aldatzen bada, administrazioa jakinaren gainean jarriko dut, ezarritakoa guztiz urratu ez dadin eta hirugarrenen eskubideak kaltetu ez daitezen.
Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak
 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA 
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
 (e)an
 (e)n
Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-Klausula.
 
2016/679 Erregelamendua, apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoari jarraituz (Datuak babesteko erregelamendu orokorra), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa eta horiek garatzen dituen araudiari jarraituz, zein datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak bete daitezen, jakinarazten da “Arlo Sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko 2019ko deialdia” izeneko tratamendu-jarduerarako erabiliko direla datu pertsonalak. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak:
 
Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.
 
Helburua: Eskaeren kudeaketa eta irakaskuntzarako eta lanbide-garapenerako Osasun Sailak deitutako laguntzen jarraipena.
 
Lege-oinarria: Interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Diru-laguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legea).
 
Jasotzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.
 
Eskubideak: Zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.
 
Informazio gehigarria: Web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086106 . 
ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu
, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU 
PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du.
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu
, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" 
aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta 
berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du. Ordezkarien erregistroan izena emanda egon behar da
JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO KANALA
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko kanala aukera dezakezu
 
Postala: Atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
 
Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko, identifikazio elektronikorako bitartekobat beharrezkoa da.
 
10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.
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