9.15B
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, sexuagatik 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.
Eskaera honetan jarritako datu guztiak egiazkoak dira.
Zarautz, ………ko ………………ren ……(e)an
Sinadura

Kale Nagusia, 29 20800 Zarautz (Gipuzkoa) Tel. 010 (Zarauztik) / 943 00 51 00 Faxa: 943 00 52 01 haz@zarautz.eus

BAIMENA
Araudi honek dio zergabidezko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuta
eduki behar direla, eta hori betetzea errazagoa izan dadin, eskatzaileek aukera izango dute
adierazpenaren bidez KUPari baimena emateko aipatu obligazioa bete dutela ziurtatzen duen
informazio zehatza eska dezan.
BAI

EZ

LEGEZKO OHARTARAZPENA
Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu kultur jarduera eta zerbitzu, laguntza, beka, dirulaguntza, sari, kultur espazioen lagapen eta udal artxiboko kontsulten kudeaketan; eta hori,
honen arabera: apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena.
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.
Era berean, baimena ematen duzu Udalak zure datu pertsonalak gordetzeko, kultura Sailarekin
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 Saila. 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.
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