ESKAERA TELEMATIKOARENTZAKO INPRIMAKIA
Izena:
Abizenak:
NANa edo Pasaportea:
Goiko datuak dituen pertsonak honako hau ADIERAZTEN DU: Bilboko
Udal Etxebizitzak Gazte Solidarioentzat izeneko programaren onuradun
izateko baldintzak betetzen ditudala, eta honen bidez programan parte
hartzeko ESKARIA egiten dudala. Horretarako, dokumentu hauek
aurkezten ditut:
•
•
•

Eskaera sinatuta
NANaren edo pasaportearen fotokopia
Diru sarreren egiaztagiriak (hauetako bat):
- Azken urteko errenta aitorpenaren (PFEZ) fotokopia
- Nomina bidez jasotako diru sarreren fotokopia
- Ogasun Sailaren ziurtagiri negatiboa
- Aurrekoetako baten bat aurkezterik ez badago, diru sarreren
zinpeko aitorpena
- Bekarik edukiz gero, beka jaso izanaren eta zenbatekoaren
agiriaren fotokopia
- Interesatua mantentzen du(t)en guraso(ar)en PFEZaren fotokopia

•
•
•
•

Erroldatze ziurtagiria
Galdetegia
Graduondoko ikasketetako matrikularen kopia
Intereseko beste dokumentu batzuk

OINARRIZKO INFORMAZIOA, DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKOA

Agiri hau sinatzean, berariazko baimena ematen duzu hemen bildutako
datuak tratatzeko.
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako
2016/679 EB Erreglamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez
pertsona fisikoak babesteari buruzko erreglamendua), honen bidez
jakinarazi nahi dizut zure datuak UPV/EHUren erantzukizunpeko
fitxategian gordeko direla, eta, era berean, honen berri ere eman nahi dizut:
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Tratamenduaren kodea

TG0031

Tratamenduaren izena
Datu tratamenduaren
arduraduna

ETXEBIZITZA SOLIDARIOAK

Datu tratamenduaren
helburua

Datu tratamenduaren
legitimazioa
Lagapenaren hartzaileak
eta datuen nazioarteko
transferentziak
Eskubideak

Informazio gehiago

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea
Datuak “Bilboko Udal Etxebizitzak” udal erakunde
autonomoak erabiliko ditu UPV/EHUko Bizkaiko
Campusean graduondokoetan matrikulatuta egonik
programa honetan parte hartu nahi duten ikasleak
aukeratzeko eta, ondoren, esleipenak egiteko.
- Zure adostasuna
- Zure adostasuna ezinbestekoa izan daiteke zuri
dagokizun kontratu bat gauzatzeko edo, zure
eskariz, kontratua egin aurreko neurriak ezartzeko.
Datuak lagako zaizkio
BILBOKO UDAL ETXEBITZAK erakundeari
Ez da nazioarteko transferentziarik egingo
Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta
beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian
azaltzen denez.
http://www.ehu.eus/babestu;
Tratamendu honi buruzko informazio osoa:
http://go.ehu.eus/C2TG0031

Honen bidez, eta erantzukizun osoa hartuta, hauxe ADIERAZTEN DUT:
eskari honetan eta aurkeztu dudan dokumentazioan ageri diren datuak
egiazkoak direla, eta jakitun nagoela gezurrezko daturik ematea deialditik
kanpo geratzeko arrazoia dela, kontuan hartu gabe hortik sor litezkeen
bestelako erantzukizunak.
Bilbon, 20……ko …………..ren …..
Sinadura
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