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ENPLEGU ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Erantzukizunpeko adierazpenak
Abisuak jasotzeko datuak 
Helbide elektroniko edo SMS bidezko doako abisuen sistema erabili dezakezu. Sistemak abisatu egingo dizu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun bakoitzean.
 
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez [;].
Ez daukadala irekita dirua itzultzeko prozedurarik edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen aldetik, emandako diru-laguntzaren esparruan, eta ez daukadala diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea kentzen didan zehapen penal edo administratiborik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen didan lege-debekurik ere, berariazko erreferentzia eginez sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik jarritakoei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.
Nire diru-sarrerak eta bizikidetza-unitatearen barruan nire ardurapean dauden pertsona guztien diru-sarrerak eskaera honetan adierazi ditudanak direla.
Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako agirietan jasotako datuak.
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari jakinaraziko diodala, berehala, prozeduraren izapideak egiten ari diren bitartean diru-laguntza emateko baldintzei eragin diezaiekeen aldaketa oro.
Bateraezintasun-adierazpena
Bestelako adierazpenak
Honako hau adierazten dut:
Honako hau adierazten dut:
●
●
●
●
Ez dudala xede eta helburu hau bera duen laguntzarik jasotzen, administrazioaren edo erakunde pribatuen eskutik.
●
Adierazpen espezifikoak
Honako hau adierazten dut:
Ematen didaten diru-laguntzaren bidez, diru-sarrerarik eta baliabide ekonomikorik eza arinduko dudala aldi baterako, nire erasotzailearengandik independizatu eta nire egoera egonkortu ahal izateko.
●
Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek Aginduko 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela.
●
Baimenak
Deialdi hau kudeatzen duen organoari baimena ematen diot dagokion administrazioan honako datu hauek egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko, baliabide elektronikoen bidez edo aukeran dauden baliabideen bidez:
Baimena ematen diot diru-laguntza kudeatzen duen erakundeari, lan-aukerei buruzko txostena eskatzeko Lanbideri, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera. Horretarako, baimena ematen dut Lanbideri jakinarazteko babes-agindua indarrean sartu dela edota aginduak indarrean egoteari utzi diola.
Aurretik entregatutako dokumentuak
Dokumentu hauek kontsultatzeko baimena ematen dut:
Dokumentuaren izena
Noiz entregatu zen
Zein erakundetan entregatu zen
Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:
Datu pertsonalen babesa1 (DPBL) 
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
Izena: Genero-indarkeriaren biktimentzako arreta
●
Titularra: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
●
Fitxategia Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi zaio aurrez, eta beharrezko segurtasun-neurriak dauzka. Datuak ez zaizkie hirugarren pertsonei jakinaraziko, Legean ezarritako kasuetan izan ezik.
 
IPDBLOk datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko berariaz aitortzen dituen eskubideak erabiltzeko, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin jar zaitezke harremanetan:
 
                           Donostia-San Sebastián 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
 
Administrazio Publikoak aurkeztu diren datuak erka ditzake, eta behar diren egiaztapenak egin, laguntzak zuzen esleitzeko.
1 Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak –DPBL-  xedatutakoa betez.
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Eskabidea osatzeko argibideak
Eskatzailea
Zure izenean ari bazara:
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu: 
Posta bidezkoa: Posta bidezkoa atalean jarri duzun helbidera igorriko dira.
 
Elektronikoa: Nire kudeaketak guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. 
Han sartzeko, onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.
 
Oharra: 10 eguneko epea duzu jakinarazpenera sartzeko; bestela, jakinarazpena errefusatutzat joko da, izapidea egintzat emango da eta prozedurak aurrera egingo du.
Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala
Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Titularra.
●
Datu pertsonalak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
●
Sina ezazu eskabidea.
●
Beste pertsona baten ordezkari gisa ari bazara:
Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Ordezkaria.
●
Datu pertsonalak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonaren datuak Titularra atalean, eta zureak Ordezkaria atalean.
●
Sina ezazu eskabidea.
●
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