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LANKIDETZA-HITZARMENA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
ENPRESA-TALDEA ERATZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Enpresa eskatzaileak honako hau aitortzen du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluaren arabera: beherago zerrendatutako enpresek, dokumentu honen bidez, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan aurreikusitako enpresa-elkarte bat eratzeko borondatea adierazten dute eskaera egiteko:
ERAKUNDEA
Erakundearen izena
IFK
Legezko ordezkaria
Izena
Abizenak
NA
Kargua
Gauzatuko dituen konpromisoak
Proiektuan partaidetza (%)
Gastu exekuzioa (€)
Emaitzak ustiatzeko itundutako baldintzak. Gehienez 3.000 karaktere, hutsuneak barne.
Elkartea osatzen duten erakundeen ordezkari guztien sinadura eta haien zigilua.
Erakundea sinatuta 1
(1) 2022ko ekainaren 14ko Agindu honen 3.3 artikuluaren eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluaren ondorioetarako, ordezkari bat izendatu beharko da (erakunde guztien izenean eta kontura jarduteko ordezkaritza, laguntzaren eskaera eta dokumentazio osagarria aurkezteko, bai eta diru-laguntza ematetik eta justifikatzetik eratorritako betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkezteko ere). 
(2) Adierazi proiektuaren gaineko partaidetzaren ehunekoa.
(3) Erakunde bakoitzak gauzatu beharreko aurrekontuaren gaineko gauzatze-gastuaren zenbatekoa adierazi beharko da.
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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