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EUSKARAZKO ERROTULUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZA ESKAERA
Eskatzailearen datuak:
Eskatzailearen izena

NAN-AIZ

HELBIDEA

Herria

Sexua
Emak.

Telefonoa
Giz.

PK

Helbide elektronikoa

Ez-bitarra

Jarduerari buruzko datuak

Izen komertziala

NAN-AIZ-IFK

Jarritako testua

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak (helbidea goikoa ez bada):
Helbidea

Herria

Telefonoa

PK

Helbide elektronikoa

NOLA JASO NAHI DITUZU ESKABIDE HONEN ERANTZUNAK

Telematikoki

Telematikoki jaso nahi badituzu ziurtagiri digital bat beharko duzu(B@kq,
FNMT...) eta telefono mugikor eta helbide elektronikoko eremuak bete
behar dituzu.
ESKAERA HONEN ERANTZUNA ELE BIETAN JASO NAHI DUT
(Ezer adierazten ez bada, euskara hutsean egingo da)
Foruen plaza 1 • Tel.: 943 865025 • Faxa: 943 862456 • 20750 ZUMAIA
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Adierazten dut ez dudala debekurik dirulaguntza publikoak jasotzeko.

Banketxea (dirulaguntza sartzeko):
Kontu zenbakia (IBAN barne)

Banketxea
E

S

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK
Eskatzaileari informatzen zaio, Zumaiako Udalak bere dirulaguntza ordenantzetan (GAOko 151.
zenbakia, 2020ko abuztuaren 11koa) eta Zumaiako Udalaren eta Kirol Patronatuaren Dirulaguntzen Plan
Estrategikoan (2021eko martxoaren 30eko GAO, 59. zk.) ezarritako baldintzen datuak zuzenean
egiaztatuko dituela datuen arloko bitartekotzako plataformatik eta beste administrazioetatik. Hala ere,
egiaztatze horri uko egiteko aukera izango du eskatzaileak. Kasu horretan, dagokion dokumentazioa
aurkeztu beharko du

• NAN edo agiri baliokidea.
• IFK agiria (erakundea bada)
• Gipuzkoako Foru Aldundia – Zerga betebeharren ordainketa egunean izatearen kontsulta
• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa
egunean izatearen kontsulta
Aurka nago eta eskatutako dokumentazioa aurkezten dut

Dirulaguntza eskatu ahal izateko, agiri hauek erantsi beharko zaizkio eskabideari:
-Euskaraz jarritako errotuluaren edo toldoaren faktura eta ordaindu izanaren agiria
-Jarritako errotuluaren argazkia
-Hirugarrenen alta emateko agiria (hurrengo orrialdean), banketxean sinatuta eta zigiluz jota, aurrez
aurkeztu ez bada.

20

ko

(a)ren
(Eguna)
Sinadura
(izen-abizenak eta NAN-AIZ adieraziz)
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Datu babesari buruzko oinarrizko informazioa
Tratamenduaren
Arduraduna

Zumaiako Udala
Foruen plaza 1,
20750, Zumaia (Gipuzkoa)
Datuak Babesteko Ordezkaria: dbo@zumaia.eus

Helburua

Udalaren eta haren mendeko erakundeen aurrekontu-, ekonomiaeta kontabilitate- jardunaren ondoriozko informazio pertsonala
kudeatzea.

Zilegitasuna

DBEDBLO 8.1 eta 8.2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes
publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko
datuen tratamendua.

Komunikazioen hartzaileak

Zumaiako Udalak Zerga Administrazioari, Gipuzkoako Foru
Aldundiari eta dagozkion administrazio publikoei jakinarazi ahal
izango dizkie zure datuak, tratamendu honen esparruan
aplikagarria delako legez hala ezartzen bada.

Eskubideak

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko,
transferitzeko eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko eskubidea
duzu, bai eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat
aurkezteko ere.

Informazio gehigarria

Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza
kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko
atalean:
https://zumaia.eus/eu/udala/datuen_babesa
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HIRUGARREN INTERESDUNARI ALTA EMATEA
(lehen aurkeztua bada, ez da beharrezkoa agiri hau betetzea)

HIRUGARRENA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

NAN/AIZ/IFZ
Izena eta bi abizenak
Helbidea

Posta kodea

Herria

Lurraldea
BANKUAREN DATUAK

BANKUA (IBAN kode eta guzti)

BULEGOA

KOD

KONTU ZENBAKIA
JABEA

Oharra: Kontuaren jabeak hirugarrena bera izan behar du.

Bankuaren adostasuna

Hirugarren interesdunaren adostasuna

Udalaren onespena

Sinadura eta zigilua

Sinadura

Sinadura eta zigilua

20

ko

(a)ren
(Eguna)
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