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I. ERANSKINA
ZIENTZIA-BILKURAK ANTOLATZEKO LAGUNTZARENESKAERA
 DATU PERTSONALAK    
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Aukeratu eskabidea nork aurkezten duen
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
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JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
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OSASUN SAILA
Osasun Sailburuordetza
Plangintza, Antolamendu eta EbaluazioSanitarioko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Viceconsejería de Salud
Dirección de Planificación, Ordenación yEvaluación Sanitarias
 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
Titularraren betebehar fiskalen informazioa duen Zerga Administrazioaren Lurraldea / Probintzia *
 
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
 BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK 
 ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
 ORGANO INSTRUKZIO-EGILEAK OFIZIOZ KONPROBATZEA  
Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak datu hauek konprobatuko ditu eskumena duen administrazioan:
- Segurtasun Soziala- eta Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko Foru-aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia)
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen dituela.
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.
Egunean dituela indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu den bezala.
Ez dagoela zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
Adierazten dut ordezkatzen dudan entitateak:
Batetik, bilera honek behar dituen plangintza, kalitate eta zehaztasun zientifikoa nire ardura direla, eta, bestetik, babes gisa jasotako diru-laguntzek ez dutela inondik inora baldintzatu:>> Edukien independentzia>> Txostengileen independentziaEra berean, hitz ematen du:>> Jarduerarako programaren edukiak oso-osorik, merkataritzak esku hartu gabe, ezagutaraziko dituela>> Txostengileek eta babesleak elkarren arteko harremanik izan badute, harremanaren berri programan bertan jakinaraziko dutela>> Ekitaldia sustatzeko materialetan, babesleak jarritako informazioaren erantzule izango naizela>> Zientzia-arloa eta merkataritzako publizitate-arloa, bata bestetik, nabarmen bereizita egongo direla>> Babesle komertzialaren izena, sustatzeko materialetan eta programetan baino ez dela erabiliko, inoiz ez zientzia materialetan>> Behin ekitaldia amaituta, bertaratutakoei emandako materialaren kopia helaraziko duela Osasun eta Kontsumo Sailera
Oharra: Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzu.
 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA 
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
 (e)an
 (e)n
Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-Klausula.
 
Izaera pertsonaleko datuak «Osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkarteek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoek 2019ko funtzionamendurako eta langileen etengabeko prestakuntzako jardueren antolaketarako laguntzak » deritzon tratamendurako erabiliko direla jakinarazi da, xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak
Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak. Ezaugarri hauek ditu: 
 
Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. 
 
Helburua: Osasunaren esparruan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteentzat, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoentzat eta osasun-alorreko profesionalen elkargo ofizialentzat, erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jardueren antolaketarako Osasun Sailak 2019an egindako deialdiaren eskabideak kudeatu eta prozeduraren jarraipena.
 
Legitimazioa: Behar den tratamendua interes publikoko misioren bat aurrera eramateko edo tratamenduaren erantzuleari emandako botere publikoak gauzatzeko (Dirulaguntzei buruzko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Lege Orokorra).  
 
Entitate eta pertsona Hartzailea: Arloan eskumenak dauzkaten administrazio publikoei eman ahalko zaizkie datu pertsonalak.
 
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea dute interesdunek, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaldu bezala. 
 
Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehiago eskuratu daiteke web helbide hautan: https://www.euskadi.eus/dbao/0086505. 
ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
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 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
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Entitatearen ordezkariak jakinarazpenak www.euskadi.net/nirekudeaketak -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian jasotzen ditu. "Nire gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea (ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...)
 
Admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
 
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
 JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
	Letra: 
	Representante_DNI: 
	Representante_Nombre: 
	TipoRepresentante: 
	Representante_Apellido1: 
	Representante_Apellido2: 
	Representante_Fijo: 
	Representante_Movil: 
	Hombre: 
	Mujer: 
	Posta elektronikoak puntu eta koma (;) bitartez bereiziak idatzi: 
	Titular_txtSexo: 
	Titular_Fijo: 
	Titular_DNI: 
	Titular_Movil: 
	Titular_Nombre: 
	TipoDocumento: 
	Letra: 
	Titular_Apellido1: 
	Titular_Apellido2: 
	Eskabidea inprimatu: 
	Representante: 
	Titular: 
	Mugikor zenbakiak puntu eta koma (;) bitartez bereiziak idatzi: 
	Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du. Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du. Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.: 
	Castellano: 
	Euskera: 
	Lurraldea: 0
	Consentimiento_5: 0
	Declaraciones_1: 
	Declaracion_Responsable_3: 0
	Declaracion_Responsable_2: 0
	Declaracion_Responsable_1: 0
	Centro: 



