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Logotipo del Gobierno Vasco
Proiektua
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y  POLÍTICAS SOCIALES
 
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
 
I.- Proiektuaren deskribapena
II.- Erakunde eskatzailearen ibilbidea
III.- Zinpeko edo erantzunkizunpeko aitorpena
Oharra: Ondoren datozen atalak zehatz-mehatz bete behar dira ezinbestean. Bertan emandako informazioari esker balorazio
batzordeak egokiro ekin ahal izango dio bere egitekoari. Eredu honi jarraitu behar zaio, ezinbestean.
Aurkibidea
I. ATALA.- PROIKETUAREN DESKRIBAPENA
Proiektuari buruzko datuak
Kokapena:
Proiektuaren iraupena
Adierazi hasiera- eta bukaera-eguna (yyyy/mm/dd)
Hasiera-eguna
Bukaera-eguna
Ostatua
Justifikazioa
Harrerako GGKEko harremanetarako pertsona (gazte boluntarioaren arduraduna)
Gazte boluntarioen profilari buruzko datuak:
Jarraian sakatu "Bete gazte boluntarioaren profila" botoia.  Aurreko eremuan adierazitako kopurua beste  "Gazte boluntarioaren" atalak sortuko dira
 
Gazte boluntarioaren profila
II. ATALA.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IBILBIDEA
Erakunde eskatzailearen esperientzia
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean erakunde eskatzailearen ibilbidea
-
-
Aipatutako erakundearen ordezkari legala naizen aldetik, honako hau
 
Adierazten dut:
 
Eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, deialdi honetako 9. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzen ditudalaeta, nolanahi ere, prest nagoela Gazteria Zuzendaritzaren esku jartzeko Zuzendaritzak eskatutako justifikazio-agiri original guztiak, jasotako diru-laguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko, bai eta agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiri originalak bidaltzeko ere, behar izanez gero.
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILEKO GAZTERIAKO ZUZENDARIA
III. ATALA.- ZINPEKO EDO ERANTZUNKIZUNPEKO AITORPENA
DATU PERTSONALEN BABESA (DPBL)
Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:
 
         ● Izena: Auzolandegiak kudeatzea
         ● Non araututa: 2015eko abenduaren 2ko AGINDUAN
         ● Titularra: Gazteria Zuzendaritza
         ● Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak kudeatzea
         
Datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez baliatu nahi izanez gero, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari idatzi bat bidali ahalko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).
 
Laguntzak behar bezala esleitzeko, Administrazio publikoak adierazi diren datuak erkatu ahal izango ditu eta berariazko egiaztapenak egin.
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