
I. ERANSKINA 
 

DIRULAGUNTZAREN ESKABIDEA 
 

2021. URTEAN GOI-MAILAKO NAZIOARTEKO KIROL-LEHIAKETAK ANTOLATZEKO 
DIRULAGUNTZAK. 

 

ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DUEN 

 Titularra                        Ordezkaria 

 

ENTITATEAREN DATUAK 

 TITULARRA 

Izena / Erakundearen izena  IFZ/IFKn ageri den izen bera izan behar du: 

…….………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonoa: ……………………………… 

 ORDEZKARIA 

Izena / Erakundearen izena   ..................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Lehen abizena …………………………………… 

Bigarren abizena …………………………………… 

Sexua: 

             Gizonezkoa                        Emakumezkoa                       

 

IFZ- edo NAN-zenbakia ………………………………………… 

Telefono-zenbakia: ………………………………………………..………… 

 

 
 

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO OHARRA 

Posta elektronikoa (puntu eta koma bidez bereizita) 

 

Mugikorraren zenbakia (sms) (puntu eta koma bidez bereizita) 

 

 

ADIERAZI ZER HIZKUNTZATAN JASO NAHI DITUZUN JAKINARAZPEN, 
KOMUNIKAZIO ETA OHARTARAZPENAK 

 Euskara                  Gaztelania 

 

BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK 

Titularraren betebehar fiskalei buruzko informazioa duen Zerga Administrazioa zein herrialdetan / 
probintziatan dagoen:.................................................... 

 

 
 
 



ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK 

BATERAGARRITASUN-ADIERAZPENAK 

  Erakundea ez dela jasotzen ari xede honekin berarekin inongo administrazio publiko edo erakunde 
pribaturen dirulaguntzarik. 

  Erakundeak dirulaguntza bat eskatu diola administrazio publikoren edo erakunde pribaturen bati eta 
eman egin diotela (puntu honetako datuak III. eranskineko agirian zehaztu behar dira) 

  Erakundeak dirulaguntza bat eskatu diola administrazio publikoren edo erakunde pribaturen bati eta 
ebazteke dagoela (puntu honetako datuak III. eranskineko agirian zehaztu behar dira) 

 

ERREGISTROAN INSKRIBATUTA EGOTEAREN ADIERAZPENA 

  Erakunde eskatzailea legez eratuta dagoela, eta Eusko Jaurlaritzaren kirol-erakundeen erregistroan 
izena emanda (beste erregistro batean bada, adierazi zeinetan):  

       ……………………………………………………………………………………………… 

      Data:………………………………………………………………………………… 

BESTE ADIERAZPEN BATZUK 

    Erakunde eskatzaileak bi sexuen arteko tratu-berdintasuna bermatuko duela kirol-lehiaketetan. 

   Hedatzeko edozein bitartekotan adieraziko duela erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Kultura 
eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza izan duela ekitaldian parte hartzeko, eta ekitaldian parte 
hartzearekin lotutako ekitaldi publikoetara gonbidatuko duela Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren 
eta Kirolaren Zuzendaritza, dirulaguntza ekitaldia egin ostean ematen ez bada behintzat; azken kasu 
horretan, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera sortuko dituzten agiri guztietan 
adierazi beharko dute hori. 

   Erakundeak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor 
administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, batez ere sexuaren 
bereizkeriaren ondoriozkorik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren arabera. 

 

 
 
 

DATU PERTSONALAK BABESTEA 

 

- Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.  

- Helburua: 2021. Urtean goi-mailako lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak kudeatzea.  

- Legitimazioa: Interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak 
erabili bitartean egiteko bat betetzeko behar den tratamendua (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina). 

- Hartzaileak: arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie 
datu pertsonalak. 

- Eskubideak: zuk zure datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta 
tratatuak izateko mugak jartzeko eta aurka egiteko ere, informazio gehigarrian esaten den moduan.. 



- Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jo web-orri 
honetara: www.euskadi.eus/rgpd/0096010  

 
 

 

http://www.euskadi.eus/rgpd/0096010
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