DATUEN FITXA
ALTA

BAJA

Aldaketa

1. Titularraren datuak
Izena
Generoa:

Abizenak
Emakumea

Gizona

Jaioteguna

Beste bat
NAN-AIZ

Helbidea
Udalerria

PK

Telefonoa

Larrialdietarako telefonoa

Adingabearen ordezkaria
Izena

Abizenak

NAN-AIZ

Telefonoa

2. Abonu mota
Orokorra

(*) Soziala

Indibiduala haurtxoa (0-3)

Haurra eta gaztea (4-22)

Indibiduala haurra eta gaztea (4-22)

Heldua I (23-64)

Indibiduala heldua I (23-64)

Heldua II (65-79)

Indibiduala heldua II (65-79)

Familiarra

Adina 80 <

Guraso 1+ seme-alaba 1

Familiarra

Guraso 1+ 2 seme-alaba edo +

Guraso 1+ seme-alaba 1
Guraso 1+ 2 seme-alaba edo +
(*) Tarifa soziala eskatzeak ez du esan nahi berau onartuko denik
Pertsona onuraduradunak (Izen Abizenak)
NAN/AIZ

Jaioteguna

@

3. Ordainketa
Kontuaren titularra

NAN-AIZ

ES
IBAN

Bankua

Sukurtsala

KD

Kontu zenbakia

Diru-sarrera bidez : ES41 3035 0029 61 0290032323 Laboral kutxa
Komunikazio hizkuntza: Euskara

Elebitan

Baimena ematen dut nire datu pertsonalak adierazitako helburuen baitan tratatzeko

Data
Sinadura :
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Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu kirolaren eta kirol jardueren antolaketan eta sustapenean eta erabilera publikoko kirol
ekipamenduen kudeaketan; 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 eta finantza-erakundeei. 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
osatu dezake www.zarautz.eus helbidean.
Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak baimena ematen du datu pertsonalak tratatzeko, aurrez adierazitako
helburuekin.
Ordainketak hilero eta automatikoki egingo dira, harpidetuak baja ematen ez duen bitartean. Baja inprimaki honen bitartez gauzatu
behar da eta ondorioa izango du eskatu eta hurrengo hilabetean.
Erabiltzaileak bere gain hartzen du jardueraren ondoriozko lesioen eta kalteen arriskua.
Tarifa sozialak lortu ahalko dituzte ondorengo baldintza hauek betetzen dituzten pertsonek:
a) Zarautzen erroldatuta egotea.
b) Familien edo familia-unitateko partaide ez diren banakako pertsonen diru-sarrera haztatuek ez badituzte gainditzen familiaerrenta estandarizatuaren 16.581,90 euro.

Era berean, sinatzaileak honako hauek adierazten ditu:







Egiazkoak direla eskaera honetan azaltzen diren datuak eta baimena ematen diola Zarauzko Udalari horiek egiaztatu ahal izateko.
Araudiak ( udala, covid19) ezagutzen eta ONARTZEN dituela.
Obligazioa duela aurrerantzean gertatzen den edozein aldaketaren berri emateko.
Emandako kontu korrontearen titularra dela eta/edo kontua erabiltzeko baimena duela. Baimena ematen duela Kirol Departamentuaren ordainagiriak bere banku-kontuan kargatzeko. Banketxeak itzulitako ordainagiria ordaindu izanaren ziurtagiria harreran
aurkeztuko da.
Baimena ematen duela kirol informazioa jasotzeko.
Aurkeztutako dokumentazioa:
Tarifa sozialean: (aurreko dokumentazioaz gain)
Titularraren NANen fotokopia
Ordezkariaren NANen fotokopia
Familia Liburuaren fotokopia
Kontu Korrontearen titularraren NAN

Azken ekitaldiko familia unitatearen errenta aitorpena, edo berau Familia
liburuaren tokopia aurkeztetik salbuetsita dagoela frogatzeko agiri hauetakoren bat:
a) Aitorpenik egiteko obligaziorik ez duela dioen ziurtagiria(k), ogasunak egindakoa(k). PFEZ
oinarri ezargarria. (308807 zk.)
b) Lan edota pentsioen etekin ondoriozko diru-sarreren ziurtagiria(k).
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