Zestoako Udalak herriko elkarteei ematen dizkien dirulaguntzak eskatzeko
inprimakia: DATU OROKORRAK
Elkartearen datuak:
Elkartearen izena

Identifikazio Fiskalaren Kodea

Elkartearen egoitza

Herria

Telefonoa

Faxa

Posta Kodea

E-mail

Ordezkaria:
Izen-abizenak

Nortasun Agiria

Elkartean duen kargua

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak:
Helbidea
Telefonoa

Herria
Faxa

Posta Kodea

E-mail

Kontu zenbakia
I B A N

E S _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Zinpeko adierazpena (markatu “x” batekin dagozkionak)
Nire erantzukizunpean adierazten dut eskaera honetan azaldutako datu guztiak egiazkoak direla.
Nire erantzukizunpean adierazten dut nik ordezkatzen dudan elkartea ez dela sartzen diru-laguntzen
oinarri orokorretako debeku arrazoietan.
Eskaera honetaz gain, honako beste dirulaguntza eskaerak egin ditudala:
Deialdia

Nori eskatu zaio?

Zertarako? (Proiektu
zehatz baterako)

osorako

edo

Eskaera honetaz gain, ez dudala beste dirulaguntza eskaerak aurkeztu beste inon.
Diru-laguntza eskabidea 2.000 eurotik beherakoa denez, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu ordez,
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adierazten dut elkarte eskatzaileak zerga obligazio guztiak betetzen dituela (Gizarte
Segurantzarekin, Zestoako Udalarekin eta haren erakunde autonomoekin, Foru Ogasunarekin eta
dagokion beste erakunde guztiekin.
Erakunde edo pertsona eskatzaileak BAIMENA EMATEN Dio diru-laguntzaren kudeatzaileari (Zestoako
Udalari) ondorengo datuen kontsulta egin dezan, dirulaguntza deialdiak ezartzen dituen betebeharrak
betetzen dituela egiaztatzeko: (gurutzea egin dagokionari):



Zerga betebeharrak egunean dituela: Bai ___ Ez, agiria eransten da ___
Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela: Bai ___ Ez, agiria eransten da ___

Zestoa, 20…..(e)ko ………………………………… ren …………a.

Eskatzailearen sinadura (izen-abizenak eta NAN adieraziz)

Erantsi beharreko dokumentazioa
- Entitate eskatzailearen ordezkariaren edo erantzulearen Nortasun Agiriaren fotokopia.
-

Identifikazio Fiskaleko Kodearen dokumentuaren fotokopia (IFK), hala badagokio.

-

Eskabidearen aurreko urteari dagozkion gastu eta diru sarreren likidazio erreala edo balioetsia (noiz
egin den kontuan izanik), entitatearen jarduera orokorrari buruz nahiz diru-laguntza xede duen proiektu,
jarduera edo programa espezifikoari buruz, baldin eta jarduera horiek aurreko urtean egin badira.

OHARRAK:
-

Ez dago agiri horiek aurkeztu beharrik, lehendik Udalari edo Erakunde Autonomoari entregatu
bazaizkio.

-

Nahi izanez gero, inprimaki ofiziala osatzeko, aurkez daiteke elkarte edo entitatearen jarduera
orokorraren txostena edo proiektua eta diruz lagundu nahi duten proiektu, jarduera edo programarena.

Datuen babesa
2016ko apirilak 27ko Europar Parlamentuko eta Kontseiluko (UE) 2016/679 Araudian ezarritakoari jarraiki (RGPD)
jakinarazten dugu emandako datu pertsonalak Zestoako Udaleko administrazioak tratatuko dituela udal honek
eskaintzen dituen zerbitzuetarako, eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko
baino ez direla erabiliko. Ez zaizkie datuak hirugarrenei lagako, legezko betebeharra ez bada. Zestoako Udalak,
tratamenduaren erantzule den aldetik, emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak, izaera
teknikokoak eta antolamenduzkoak, hartuko ditu eta eurak ez aldatzen, galtzen eta baimendu gabeko tratamenduak edo
sarrerak saihesten saiatuko da. Halaber, erabiltzaileek datuetara sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta
mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzte, legez aurreikusitako moduan, eskaera helbide honetara zuzenduz:
administrazioa@zestoa.eus edo posta bidez, Zestoako Udala. Foru plaza, 1, 20740 Zestoa, helbidera zuzenduz, eta
NAN edo pasaportearen kopia erantsiz.
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