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OSASUN SAILBURUAREN 2019KO EKAINAREN 14KO AGINDUARI DAGOKION,
VITORIA-GASTEIZ UDALERRIAN
FARMAZIA-BULEGOAREN TITULARITATEA LORTZEKO ESKABIDEA
ESKATZAILE(AR)EN DATUAK
DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA (otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuaren Lehenengo Art.)
FARMAZIALARIA IZATEAREN KREDITAZIOA
FARMAZIA-BULEGOAREN TITULARITATEAREKIKO ERLAZIOA  (hiru aukeretatik, dagokiona seinalatu)
n dagoen farmazia bulegoko eta:
ALEGATUTAKO MEREZIMENDUAK (otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuaren Eranskinaren arabera)
zera AITORTZEN DUT, 2019ko EKAINAren 28an
HELBIDE bat ipini jakinarazpenetarako: 
TASAK ORDAINTZEAREN EGIAZTAGIRIA 
OHARRA: INTERNETen bidezko ordainketa:Euskadi.eus > Osasun saila > Internet bidezko zerbitzuak> Aplikazioak > Tasak eta ordainketak
 
Beheko sinatzaileak zera eskatzen du, Osasun Sailburuaren 2019ko ekainaren 14ko Aginduan aurreikusitako deialdian onartua izatea, VITORIA-GASTEIZ udalerrian farmazia-bulegoaren titularitatea lortzeko.
a
Eskatzaile(ar)en sinadura:
FARMAZIAKO ZUZENDARIA. OSASUN SAILA. EUSKO JAURLARITZA
Donostia-San Sebastián K., 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ                  Tfno.a: 945 01 92 69 - faxa 945 01 92 00
 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA
Izaera pertsonaleko datuen babesaren arloko informazio-klausula.
Arduraduna: Osasun Saila; Farmazia Zuzendaritza.
Helburua: 2019 urteari dagokion deialdian Vitoria- Gasteizen farmazia bat sortzeko prozedurari hasiera emateko eskarien kudeaketa.
Lege-oinarria: Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legea..
Jasotzaileak: Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala behartu ezean.
Eskubideak: Zeure datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu; baita 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/dbao/0609201
ERANSKINA
ALEGATUTAKO MEREZIMENDUEN EGIAZTAGIRIA
Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).
Dokumentuen Zk.
Deskribapena
 
Eskatzailearen Izena eta Sinadura: 
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Anexo III - Formulario de recogida de datos de la entidad
24/06/2011
Datos de entidad de Calidad de Vida
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
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