
Kultur txartelaren eskabide-orria Luzatze-data

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

Jatorrizko herria   Lanbidea  

                          vTxartela posta arruntaz jaso                               Profesionala         Erretiratua

                      Ikaslea

                              Txartela bulegoan jaso          Beste batzuk                              Etxeko lanak 

Buletina. Bazkideentzako eskaintza esklusiboak jaso nahi al dituzu (promozioak, azken orduko eskaintzak edo programazio aurrerapenak)? 

Zure zaletasunak ezagutu nahi ditugu, hobeto informatzeko. Esaiguzu zer gai interesatzen zaizkizun gehien. 

Dantza eta antzerkia Erakusketak Jaiak Bestelakoak 

Musika Hitzaldiak Haurrak

Literatura Ikastaroak Jaialdiak 

Zinea Lehiaketak Gastronomia 

Eskaera / Solicitud

Heldua. Sinatzaileak sareko Kultur-txartela egitea eskatzen du, eta sistemaren arauak ezagutu eta onartzen ditu. Halaber, maileguan
hartutako dokumentuak galdu edota hondatuz gero, dokumentu horien erantzule izango da. 

14 urte baino gehiagoko adingabea. Sinatzaileak Kultur-txartela egitea eskatzen du, eta arauak ezagutu eta onartzen ditu. Halaber,
maileguan hartutako dokumentuak galdu edota hondatuz gero, dokumentu horien erantzule izango da. 

Haurra. Sinatzaileak bere seme edo alabarentzako Kultur-txartela egitea eskatzen du, eta arauak ezagutu eta onartzen ditu. Halaber,
maileguan hartutako dokumentuak galdu edota hondatuz gero, dokumentu horien erantzule izango da. 

Jaioteguna Gurasoaren izena Gurasoaren NANa 

Txartel-zenbakia : 

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu 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 kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun 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, 
Sinadura 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus
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