OPORRETAN EUSKARAZ
MATRIKULAZIOA
1. PARTE HARTZAILEAREN DATUAK
Izena

ARGAZKIA

Abizenak
Adina
Jaioteguna
Helbidea
Herria
Posta kodea
Amaren, aitaren edo tutorearen
izen-abizenak
Amaren, aitaren edo
tutorearen NAN zenbakia
Telefonoa

Ama

Aita

Posta elektronikoa
Kontu korrontea E S

2. LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK (Kustodia partekatua egon ezkero, bi alderdiek aurkeztu
beharko dute)

Izena
Abizenak
NAN
Helbidea
Herria
Posta kodea
Telefonoa
Posta elektronikoa
ADINGABEAREKIKO LOTURA

AMA

AITA

TUTOREA

OHARRAK
(informazioa
jasotzeko
edo
adingabea jasotzeko baimena
duten pertsonak, debekuak, etab.)
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3. INFORMAZIOA
Ba al du nerabeak alergiarik? Gaixotasunik? Behar al du tratamendu berezirik? /

Talde kaltebera batekoa edo egokitzapen-premia bereziak dituena
⬜ Bai

⬜ Ez

Baiezkoa bada, zehaztu
Jarduera garatzen duen entitatea
Proposatutako jarduera
Data
Partehartzailearen osasunaren inguruko beste xehetasun batzuk:

Elikaduraren inguruko beste berezitasunak

Igerian ba al daki?

⬜ Bai

⬜ Ez

Aisialdian gustuko dituen jarduerak

Baimena ematen dut seme-alaben irudiak erabiltzeko
⬜ Bai

⬜ Ez

IBARRAn, 2022ko ekainaren ………………(e)an
Sinatuta:

LEGE-OHARRA
Abenduaren 6ko 3/2018 legeak, Datu Pertsonalen Babesa eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoak batetik, eta Datu Pertsonalen babesa eta pertsona
fisikoen zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren Erregelamenduak (UE 2016/679) bestetik, ezarritakoari jarraiki , fitxategi honetan jasotako datu
guztiak Ibarrako udalak bildu eta tratatuko ditu eskabidea egoki bideratzeko helburuarekin.
Eskabide hau zure borondatez eta baimenez egin da, eta Udalak erantzungo dio zuk eskaturiko tramitea egoki burutzeko. Edonola ere, edozein unetan
baliogabetu dezakezu baimen hori.
Beraz, udalak gordeko du baimen hori zuk baliogabetu arte edo eman zen helbururako baliogabe izan arte.
Datuak tratatzeko, berriz, Ibarrako udalak ziurtatzen du segurtasun neurri egoki guztiak hartu dituela, eta horretarako langileak trebatu dituela horien
pribatutasuna bermatzeko, galera ekiditeko, gaizki ez erabiltzeko, ez aldatzeko , baimendu gabe ez sartzeko edota ez galtzeko eta horrekin batera, Izaera
Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko araudia betetzeko.
Edozein unetan interesdunak eskubidea du datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta trataera nahiz eramangarritasuna mugatzeko.
Horretarako, eskaera egin behar dio Ibarrako udaleko Datuen Babeserako delegatuari (San Bartolome plaza 2, 20400 Ibarra) edo helbide elektroniko honetara
mezua bidali (dbo@ibarra.eus) bietan honako hau idatziz: “Gaia: DBLO eskubideak” eta bere nortasuna egiaztatzeko agiriaren kopia erantsiko du, gai honen
inguruko araudia betez.
Pertsonak ikusten badu bere eskubideak ez direla behar bezala errespetatu gai honen arloko eskumena duen agintaritzara jo dezake (Datuen babeserako
agentzia www.aepd.es).
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AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
1. Parte hartzailearen karnet tamainako argazkia

2. Parte hartzailearen osasun-txartelaren kopia

3. Prezio publikoa kobratu behar den kontu korrontearen justifikantea
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