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KULTURA-ARLOETAKO JAIALDIAK ANTOLATZEKO DIRULAGUNTZAK
ONDASUN-ERKIDEGOAK - ADIERAZPENA: ZEREGINAK BANATZEKO KONPROMISOA, DIRULAGUNTZA BANATZEKO KONPROMISOA, ORDEZKARIAREN IZENDAPENA ETA EZ BANANTZEKO KONPROMISOA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
Pertsona hauek:
Izen-abizenak
NAN edo AIZ
Helbidea
IFZ duen ondasun-erkidegoa osatzen dutela eta, 
izeneko proiektua 2021. urtean jaialdiak antolatzeko dirulaguntzen Eusko Jaurlaritzaren deialdian aurkezteko asmoz, hau diotela:
izendatzen dutela ondasun-erkidegoaren ordezkari eta ahaldun, prozedura honekin zerikusia duen orotarako eta Ondasun Erkidegoari onuradun gisa egokitzen zaizkion betebehar guztiak betetzeko ahal guztiekin.
Ondasun Erkidegoa ez dela bananduko harik eta EONALTBaren 44. artikuluak Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideetarako aurreikusten dituen preskripzio-epeak ahitzen diren arte.
Honela adostu dutela banatzea aipatu proiektuaren zereginak betetzeko konpromisoak eta jaso lezaketen diru-laguntza:
●
●
●
Izen-abizenak
NAN edo AIZ
Eginbeharrak
Laguntzaren %
Eta gorago adierazitako ondorioetarako, guztiok sinatu dute adierazpen hau,
(Tokia)
(Data)
Izen-abizenak
NAN edo AIZ
Sinadura
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa 
Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.
·         Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
·         Helburua: Kultura eta sormen sektoreko laguntza ekonomikoak eta diru-laguntzak kudeatzea.
·         Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
·         Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak
·         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
·         Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua
(www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/024300-capa2-eu.shtml) 
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