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Erantzukizunpeko adierazpenak
Bateragarritasun-adierazpenak
Aitortzen dut:
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 [;].
Inskripzio-adierazpena
Erakunde eskatzailea legez eratuta dago, eta dagokion erregistroan inskribatuta. Inskripzioaren datuak:
●
erregistroa.
●
Berariazko adierazpenak
Bi sexuen arteko berdintasuna bermatuko du kirol-lehiaketan.
●
Aitortzen dut erakunde eskatzaileak:
Kirol-lehiaketetan parte hartzearen ondorioz sortzen diren zabalkunde-moldeetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika et Kultura Sailaren laguntza agerrarazteko eta Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzari deialdia egiteko kirol-gertakariarekin loturiko ekitaldi publikoetan ager dadin, salbu eta ekitaldiaren ondoren ematen bada diru-laguntza, orduan gorabehera horren berri jaso beharko baitute laguntza ematen duen ebazpenaren jakinarazpenak sortarazitako dokumentazioan.
●
Ez dut diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten didan lege-debekurik, beren-beregi sexu-diskriminaziogatiko1 lege-debekurik.
Ez daukat diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzea eragozten didan zigor penal edo administratiborik.
Betetzen ditut laguntza hauek jasotzeko indarreko legediak ezarritako baldintzak.
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.
Bestelako adierazpenak
Aitortzen dut:
●
●
●
●
1 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera.
 
2 1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
Egunean ditut indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala2.
●
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:
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 babesa3 (DPBL) 
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
3 Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak –DPBL-  xedatutakoa betez.
(Tokia)
(Data)
Izena: AYUDAS Y SUBVEN. DIRECCIÓN JUVENTUD
●
Non arautua: 2010eko azaroaren 9ko AGINDUAn
●
Titularra: Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
●
Helburua: laguntza emateko espedienteak kudeatzea
●
Fitxategiaren berri eman zaio aldez aurretik Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita dauzka. Datu horiek ez zaizkio beste inori emango, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. 
 
DPBLak aitortzen duen bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, jarri harremanetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Araubide Juridikoaren eta Zerbitzu Zuzendaritzarekin:
 
                           Donostia-San Sebastián 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
 
Laguntzak behar bezala esleitzeko, Administrazio publikoak adierazi diren datuak erkatu ahal izango ditu eta berariazko egiaztapenak egin.
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.
●
Erakundeak beti ordezkari baten bidez aritzen dira, hortaz:
Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Ordezkaria.
●
Datu pertsonalak atalean, bete ezazu Titularra atala erakundearen datuekin eta Ordezkaria atala zure datuekin.
●
Sina ezazu eskabidea.
●
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