E-03

Elkartearen izena

E-03 ERANSKINA
ZINPEKO AITORPENA
(KULTURA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK)
IFK edo NAN

Ordezkariaren izen-abizenak

NAN

Elkartean duen kargua
ADIERAZTEN DU:
1. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean eta beteta dituela.
2. Elkarte / erakunde hau 38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, dirulaguntzenak, 13.2 artikuluan
zerrendatutako egoera horietakoren batean ez dagoela.
3. Elkarte / erakunde honetako kideek ez dutela administrazio-, lan- edo zigor-arloko zehapen
penalik ezarrita eta indarrean sexu-delituengatik (26/2015 Lege Organikoa, uztailaren 28koa).
4. Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege B
Organikoan eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak
betetzen dituela.
5. Ordezkatzen duen elkarteak edo erakundeak berdintasunaren printzipioa betetzen duela eta ez
duela egiten sexuaren, ideologiaren, jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko
diskriminaziorik kideak aukeratzeko prozesuan, funtzionamenduan, ibilbidean, jardueran,
antolaketa edo estatutuetan.
6. Elkarte / erakunde honek ez duela administrazio-, lan- edo zigor-arloko zehapenik ezarrita eta
indarrean, berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik.
7. Elkarte / erakunde honek bere dokumentazio eta jarduera guztietan hizkuntza eta irudi EZsexista eta barneratzaileak erabiltzen dituela.
8. Aurkeztutako fakturak ordainduta daudela.
9. Helburu honetarako jaso edo eskatutako dirulaguntza eta diru-sarreren berri 7.3F inprimakian
adieraziko duela.
Oinarri espezifikoetan jasotako laguntzak eskuratzeko, Zarauzko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu
beharrezko datuak sektore publikoko edozein erakundetan.
Zehazki, ondorengo kontsulta hauek egingo ditu:
-

Ea interesdunak betetzen dituen Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren zerga-betebeharrak.

Interesdunak egiaztatze horren aurka egin dezake; kasu horretan, eskatutako ziurtagiriak aurkeztu
beharko ditu.
Aurka nago, eta, beraz, eskatutako dokumentazioa aurkezten dut.
Zarautz,
Eskatzailea

Sinadura
Zarauzko Udalak datu pertsonalak tratatzen ditu kultur sustapen, antolaketa eta kudeaketa planetan; eta hori, hauen arabera:
apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena, eta 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
Arloan eskumenak dituzten beste Administrazio Publiko batzuei komunikatu ahalko zaizkie datu pertsonalak; esate baterako, Eusko
Jaurlaritzari. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo horren
aurka egiteko. Horretarako, komunikazio bat bidaliko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@zarautz.eus helbide elektronikora; Datuak
Babesteko Politikari buruzko informazioa zabal dezake www.zarautz.eus helbidean.
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