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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESKU HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERETARAKO DIRU LAGUNTZAREN ESKABIDEA
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ENTITATE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK (TITULARRA) *
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
ESKATUTAKO LAGUNTZAREN DIRU LAGUNTZA ILDOA *
Diru-laguntza ildo bakar bat markatu behar da:
Diru-laguntza ildo bakar bat markatu behar da:- Esku-hartze soziala pertsona, familia, talde eta komunitateekin- Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta elkarteetako parte-hartzea indartzea- Esku-hartze sozialerako jakintzaren kudeaketa
 Esp         
 
 Ere
Administrazioak bete beharrekoa
DIRUZ LAGUNTZEA NAHI DEN JARDUERAREN IZENA *
ESKATUTAKO KOPURUA *
€
ENTITATE ESKATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKARITZA DUEN PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK *
LETRA
-
ENTITATEAREN ERREFERENTZIAZKO PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK, ESKABIDEARI BURUZKO ELKARRIZKETETARAKO *
JAKINARAZPENERAKO AUKERATU DEN MODALITATEA (hautatu den aukera markatu) *
Seleccione la vía deseada para las notificaciones
Jakinarazpen telematikorako oharra:
Mugikorraren zenbakia (sms) [banandu ; bitartez]:
Posta elektronikoa(k) [banandu ; bitartez]:
Entitateak jakinarazpenetarako bide hori aukeratzen badu, ezinbestean izan beharko du entitatearen ziurtagiri digital bat, edo bestela, entitatean legezko ordezkaritza duen pertsonak ziurtagiri digital pertsonala eduki beharko du, esate baterako, ONA txartela, NAN elektronikoa edota aitortutako beste ziurtagiri elektronikoren bat, eta baita txartel-irakurgailua ere.
Jakinarazpen bat egin behar zaionean, e-mail edo SMS bat iritsiko zaio (jakinarazpenetarako aukeratu duen bidearen arabera), honako urrats hauek egin behar dituela adieraziz: euskadi-net webgunean sartu, identifikazio-txartela sartu, eta “nire kudeaketak” izeneko atalean klik egin, jakinarazpen osorako sarbidea izateko.
Posta-ondorioetarako (soilik jakinarazpen postalerako):
JAKINARAZPENERAKO AUKERATU DEN HIZKUNTZA (aukeratu den hizkuntza markatu) *
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
BANKU DATUAK *
ERANTZUKIZUN DEKLARAZIOAK (X bat idatzi dagokion atalean) *
Betetzen duen kargua
Izen-abizenak
Presidentea
Idazkaria
Diruzaina
Entitate eskatzailea ondoren adierazitako errolda edo erregistroetan eratuta eta erregistratuta dago legez:
Errolda edo erregistroa
Erregistro-zenbakia
Erregistratze-data
DOKUMENTUEN EGIAZTAPEN BAIMENDUAK (X bat idatzi dagokion atalean) *
Hirugarrenen alta/aldaketa
KONPROMISOAK *
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak “Laguntza eta Diru-laguntza sozialak” izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera joan zaitezke (Donostia kalea 1, 01010, Vitoria-Gasteiz).

Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak, eta bidezko egiaztapenak egin ahal izango ditu laguntzak behar bezala esleitzeko.
DATU PERTSONALEN BABESA
AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA (x bat idatzi dagokion laukian) *
ENTITATE ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:
AURKEZTUTAKO JARDUERARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:
Eskatzailearen sinadura
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