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II- DIETAK ZURITZEKO TAULA (otordu gastuak) 
DIETAK 
(1)
Izen
-
abizenak
NAN zkia.
Eginkizuna jardueran
Emanaldia / lekua
Zenbat egun 
/ datak
Dieta
Guztira
GUZTIRA
(1)
Azken  justifikazioak egitean betetzeko. 
Gehienez 4
0
€ eguneko estatuan eta 6
0
€ atzerrian. Ondorengo dietak onartuko dira: emanaldi 
egunetakoak, eta joan
-
etorrietarako beste egun bat. 
.............................................(e)n, 20.....(e)ko ........................................ren .........(e)(a)n 
Eskatzailearen edo legezko ordezkariaren sinadura:
Datu pertsonalak erabili egingo dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Euskara eta euskal kultura sustatzeko eta zabaltzeko laguntzak eta dirulaguntzak.
Arduraduna: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Baque Institute
Helburua: Etxepare Euskal Institutuak sustatutako laguntzak eta dirulaguntzak eskatzen eta jasotzen dituzten pertsona fisikoen edo pertsona juridikoen legezko ordezkarien zerrenda bat izatea.
Legitimazioa: 
o         Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
o         Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
o         Apirilaren 20ko 3/2007 Legea, Etxepare Euskal Institutua Sortzeko eta Arautzekoa (EHAA 2007/05/10, 89. zkia.)
 
Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du eskatzaileak, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Hurrengo web-orrian kontsulta daiteke Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/057300-capa2-eu.shtml
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