12.70
UDAL LOKAL ETA ARETOEN ERABILERARAKO ESKAERA
Izena eta bi abizenak

NAN

Kalea

zk

soilarua

eskua

Posta-kodea

Herria

Lurraldea

Telefono zk.

Telefono zk.

emaila

Jakinazpenetarako helbidea

Ordezkatzen dudan elkartearen izena

Erabiltzen dudan udal lokalaren helbidea

Telefono zk.

emaila

Harremanetarako hizkuntza

euskaraz

elebitan

Zarautz,
Eskatzailea

Sin.

Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu irakaskuntzako programazioaren partaidetzan eta derrigorrezko eskolatzearen zaintzan eta haur hezkuntzako, lehen
hezkuntzako eta hezkuntza bereziko zentro publikoen eraikinen kontserbazioan, mantenimenduan eta zaintzan, bai eta genero berdintasunaren eta ekitatea
sustatzeko politiken antolaketan eta 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 zabal dezake www.zarautz.eus helbidean.
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I. ERANSKINA
UDAL LOKAL ETA ARETOEN ERABILERARAKO ESKERA
ZINPEKO AITORPENA

Izen-abizenak
NAN
Noren ordez

Aipatutako pertsonak aitortzen du, ezagutzen duela oso osorik eta onartzen duela, Zarauzko entitate,
elkarte eta beste talde edo
kolektibo batzuei udal lokal eta aretoen erabilera lagatzeko Ordenantza
Arautzailea.

Zarautz,

ko ..............................aren .......a
Sinadura
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II. ERANSKINA
UDAL LOKAL ETA ARETOEN ERABILERARAKO ESKERA
MEMORIA
Lokalaren beharra eta haren ezaugarriak arrazoitu.

Lokalean garatzen duzuen edo garatu nahi duzuen jarduera -

Lokala erabiltzeko egutegia eta ordutegia

Jardueran parte har dezaketen pertsonen kopurua

Jarduera garatzeko eskura dituzuen bitartekoak
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Lokalaren erabilera beste elkarte batzuekin bateragarria dela uste al duzue?

Bai - Si



Ez - No



Arrazoiak

Orain arte erabili izan duten Elkarteek bete beharreko atala
INBENTARIOA
Ba al daude Udalaren jabetzako elementurik? Zehaztu: Altzariak, aparatuak, hauen potentiziak…

Ba al dago Elkartearen jabetzako elementurik? Zehaztu: altzariak, aparatuak, hauen potentziak…

Zarautz,

ko ..............................aren .......a
sinadura
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III. ERANSKINA
UDAL LOKAL ETA ARETOEN ERABILERARAKO ESKAERA
ZERGA-BETEBEHARRAK ETA GIZARTE SEGURANTZAKOAKOAK
ESKATZEKO BAIMENA
Zarauzko entitate, elkarte eta beste talde edo kolektibo batzuei udal lokal eta aretoen
erabilera lagatzeko Ordenantza Arautzaileak 12. artikuluan dio
zerga-betebeharrak eta
Gizarte Segurantzakoak beteta daudela egiaztatu behar dela. Egiaztapen hori errazteko
asmoz, elkartea ordezkatuz, behean sinatzen duenak, baimena ematen dio Zarauzko Udalari
adierazitako betebeharra beteta dagoela egiaztatzeko beharrezkoa duen informazioa
eskatzeko.
BAI ☐

EZ ☐

LEGEZKO OHARTARAZPENA
Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan
ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu formulario hau bete eta Zarauzko Udalari
emandako dokumentazioarekin gure esku uzten dituzun datu pertsonalak, Zarauzko Udalaren
jabetzapeko fitxategi automatizatuan sartuko direla eta zure eskaera edo espedientea
izapidetzeko beharrezkoak diren prozedura administratiboetan bakarrik erabiliko direla.
Era berean, baimena ematen duzu Udalak zure datu pertsonalak gordetzeko, Zarauzko
Udalarekin lotutako eta zure interesekoak izan daitezkeen jardueren berri emateko (ohiko
komunikabideen edo bide elektronikoen bitartez). Informazio hori jaso nahi ez baduzu
markatu hurrengo laukitxoa
BAI
EZ
Eskaera honen bitartez interesdunak aitortzen du emandako datu guztiak egiazkoak, zehatzak,
osatuak eta gaurkotuak direla. Datu horietan edozein aldaketa izanez gero, bere
erantzukizuna da horiek Udalari jakinaraztea.
Zuk une oro erabil ditzakezu sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko zure
eskubideak. Horretarako zure eskabidearekin batera NANen fotokopia edo dokumentu
identifikatzaile baliokidea bidali behar duzu helbide honetara:
ZARAUZKO UDALA-GIZARTE ZERBITZUEN SAILA. Zigordia kalea, 33; 20800 ZARAUTZ. Tel. 943005111 Fax. 943-005455 Posta elektronikoa: ongizatea@zarautz.eus
Formulario hau bete duen pertsonaz gain beste pertsona fisiko baten datu pertsonalak sartzen
badituzu, hauek sartu baino lehen, aurreko paragrafoetan adierazitako informazioa eman
beharko diozu.
Zarautz,
ko ..............................aren .......a
sinadura
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