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Egindako gastuen zerrenda sailkatua - Fakturak
Bidaltze-data
Ordainketa-data
Faktura-zk.
Hartzekoduna
Kontzeptua
Zerga-oinarria
BEZ
GUZTIRA
Guztira
Egindako gastuen zerrenda sailkatua - Nominak
Hilabetea - Urtea
Langilearen izen-abizenak
Nominaren zenbatekoa
Hileko arduraldiaren %
GUZTIRA
Guztira
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak.
 
Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 
Helburua: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak 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/026100-capa2-eu.shtml 
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