TALKA ETA SUSPERTZE PLANA: 4. LAN EGITEN DUTEN PERTSONEI UDAN
ADINGABEEN ZAINTZARI AURRE EGITEKO LAGUNTZA
TITULARRA - INTERESDUNA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Faxa

PK

 e-posta

Herria

Probintzia

@ Sare sozialak

 Finkoa

 Mugikorra

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Faxa

PK

 e-posta

Harremanetarako hizkuntza
Euskara
Elebitan

Herria

Probintzia

@ Sare sozialak

Sexua
Emakumea

 Finkoa

 Mugikorra

Gizona

Besterik

Kontu korrontea
Diru-laguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)

Titularraren izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

AITORTZEN DU
Familia-unitatearen guztizko 2019ko errenta gordina izan dela:
Familia-unitatearen kide kopurua dela:
Familia-unitatean 14 urte beherakoen kopurua
dela:
Gurasook ordaindutako jarduera bat egiten dugula, norberaren edo besteren
kontura, lanaldi osoan.

BAI

EZ

Familia ugaria, alderdi bakarreko familia edo zaintza partekatua dugula eta
batek lanaldiaren % 40tik beherako murrizketa duela.

BAI

EZ

Ekainaren 15etik irailaren 15era bitarte bere kargura dituen adingabeak zaintzeko kontratazioa egingo da, zehazki:
Noiztik

Noiz arte

Lanaldiko orduak:
Kontratatzen den pertsonaren den pertsona ez dela nire ezkontidea edo izatezko bikotekidea
Kontratatzen den pertsonaren izen-abizenak
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Kontratatzen den pertsonaren NAN zenbakia
Bestelako diru-laguntzarik eskatu duzu?

BAI

EZ

Errenteriako Udalari baimena ematen diot diru-laguntza eskatzailearen zerga
informazioa kontsultatzeko,Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga
betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko.

BAI

EZ

Errenteriako Udalari baimena ematen diot diru-laguntza eskatzailearen
informazioa kontsultatzeko, Gizarte Segurantzarekiko dituen bete beharretan
egunean dagoela egiaztatzeko.

BAI

EZ

Erantzuna baiezkoa bada, zehaztu zein erakundetan eskatu duzun:

EGIAZTAGIRIAK
Familia-unitatea osatzen duten pertsona guztien 2019ko errenta-aitorpenaren kopia
Familia-liburuaren kopia
Guraso langileen enpresa-ziurtagiria(k), lanaldiaren ehunekoa adierazita
Kontratatutako pertsonarekin edo zerbitzu-enpresarekin sinatutako kontratuaren kopia
Zaintza partekatuen kasuan, hitzarmen arauemailea
Banku-kontuaren ziurtagiria
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela adierazten duen
ziurtagiria
Gizarte Segurantzan betebeharrak egunean dituela adierazten duen ziurtagiria

KONPROMISOA HARTZEN DU
Kontratazioaren kostua gaindi dezaketen beste dirulaguntza batzuk jakinaraztea
Gastua egiaztatzeko egiaztagiriak aurreikusitako epean aurkeztea

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki, ondorengoaz informatzen zaizu: Errenteriako Udalak inprimaki honen bitartez
eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalak tratatuko dituela, bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu,
beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsultatu gure pribatutasun politika:
https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/. Adierazi ere, datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamendua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkion
eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez-aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen
datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,
Eskatzailea
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