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III. ERANSKINA: ERANTZUKIZUPEKO ADIERAZPENA
2022-2025, EUSKAL UNIBERTSITATE-SISTEMAKO IKERKETA-TALDEEEN JARDUERAK BULTZATZEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Universidades e
 Investigación 
Dirección de  Investigación
HEZKUNTZA SAILA
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Sailburuordetza
Ikerketaren Zuzendaritza
Eskatzailearen datuak
Adierazten du
Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariak hauxe adierazten du erakunde horrri buruz:
BAIETZ erantzunez gero, eskaeraren edo emakidaren kopia erantsi behar da.
BAIETZ erantzunez gero, zehapenaren edo debekuaren kopia erantsi behar da.
 
BAIETZ erantzunez gero, prozedurari hasiera emateko agiriaren kopia aurkeztu behar da.
 
BAIETZ erantzunez gero, zehapenaren edo debekuaren kopia erantsi behar da.
 
BAIETZ erantzunez gero, egiaztatzen duten agiriak erantsi behar dira eskaerarekin batera.
 
7.- Onuradun izateko betekizun guztiak betetzen ditu.
8.-  Konpromisoa hartzen du Hezkuntza Sailaren Ikerketa Zuzendaritzari jakinarazteko dirulaguntza emateko eskatu eta kontuan hartzen diren baldintzaren bati eragiten dioten egoeretan izandako edozein aldaketa, bai eta edozein administrazioren edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak jaso izanaren berri emateko ere.
9.- Eskaera honetan agertzen diren datuak egiazkoak dira; hala ez bada, bere gain hartuko du datuen zehaztasun ezak dakarren erantzukizuna.
Ofizioz konprobatzea
 Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean datu hauek:
 
    - Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia - GSDN)
    - Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatea (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia)
Interesdunak, modu arrazoituan, aurka egiten dionean izan ezik, kasu horretan, egiaztatzen duten agiriak erantsi behar dira eskaerarekin batera.
 
Datu pertsonalak babestea
Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: Laguntzak eta dirulaguntzak (ikerketarako).
Arduraduna: Ikerketa Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
Helburua: Ikerketarako finantzaketa eta bultzada. 
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.
Hartzaileak: Autonomia erkidegoko beste organo batzuk, Ekonomia eta Ogasun Saila. Patente eta Marken Espainiako Bulegoa.
Eskubideak: Eskubidea duzu datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.
Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml  
Araudia: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)
8.2.1.3144.1.471865.466488
A2 - Ficha de actividad de formación
2014/06/19
 
Erakundearen legezko ordezkaria
	Codigo: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Director: 
	A1: 0
	A2: 0
	Plan: 0
	A3: 0
	A4: 0
	Firma: 



