E-03 eredua

Zarauzko udalerriko irabazi-asmorik gabeko
kultura- edo gizarte-elkarteei
2020rako diru-laguntzak
ZINPEKO AITORPENA

Izen-abizenak
NAN
Noren ordez

Goian aipatutakoak zin egiten du:
Ordezkatzen duen elkartean edo erakundean sexuaren, ideologiaren, jaioterriaren,
nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminaziorik ez dela egiten, kideak aukeratzeko
prozesuan ezta lan-jardunean ere.
Elkarte/erakunde honek ez duela administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ezarrita eta
indarrean , sexuagatiko diskriminazioa egin izanagatik.
Elkarte/erakunde honek beren jarduera guztietan hizkuntza eta irudi ez sexistak erabiliko ditu.
Elkarte/erakunde honek beren jarduera guztietan ez duela alkoholdun edarien publizitaterik
egingo ez eta 18 urtetik beherakoei ez alkoholdun edaririk ez tabakorik saldu edo hornitzerik
utziko.
Elkarte/erakunde honek bere jarduera guztietan sortuko dituen hondakinak gaika sailkatuko ditu
eta behar den bezala kudeatuko ditu
Elkarte/erakunde honek bere jarduera guztietan birziklatutako materialez egindako paper,
kartoi… erabiliko ditu, bi aldetatik inprimatutakoak, eta abar.
Eskaera honetan jarritako datu guztiak egiazkoak dira.
Zarautz, 2020ko

ren

(e)an

Sinadura

Sanz-Enea Kultur Etxea

-

Nafarroa, 22

-

20800 Zarautz

Tel. 943005120 – Faxa 943005206 – E-mail: kultura@zarautz.eus
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E-03 eredua
LEGEZKO OHARTARAZPENA
Datu Pertsonalen Babesari dagokion 2016/679 Erreglamentuarekin (EB) 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, kultura
Departamentuarekin 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 NANren fotokopia edo dokumentu
identifikatzaile baliokidea bidali behar duzu helbide honetara:
Zarauzko Udaleko Kultura Departamentua. Sanz Enea Kultur Etxea. Nafarroa kalea 22. 20800
ZARAUTZ; Tel. 943-005120 Faxa. 943-005206 E-mail: kultura@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, 2020ko .....................(e)ren ...(a)n
sinadura

Sanz-Enea Kultur Etxea

-

Nafarroa, 22

-

20800 Zarautz

Tel. 943005120 – Faxa 943005206 – E-mail: kultura@zarautz.eus

