
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Aginagalde Lopez, Alexander
9.0.0.2.20120627.2.874785
IV- GASTUEN ZERRENDA ORDENATUA 
Faktura zenbakia*
Kontzeptua
Data
Fakturaren Jaulkitzailea
Gastua €
....................................n, 20.....(e)ko ……………………………………….ren ...........(e)an  
Pertsona fisikoaren edo Pertsona Juridikoaren ordezkari legalaren sinadura: 
*Faktura guztiek eskatzailearen izenean egon beharko dute.
Etxepare Institutuak edozein momentutan faktura orijinalak aurkezteko eska dezake. 
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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