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ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
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Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Herria

Sexua

Harreman modua

Emakumea

Ele bitan

Gizona
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Paperean

Elektronikoa

ESKATZEN DIREN BALIABIDEAK
1.- PARTAIDE KOPURUA:
2.- ESPAZIO
Zein espazio erabili nahi zenuke?
3.- OSTATUA
Ostatua behar duzu?
Si
No
Zenbat pertsonentzako? (gehienez 8 lagun)
4.- BALIABIDE TEKNIKOAK
Beharrezkoak ikusten diren teknikari orduen balioespena.
5.- PROPOSATUTAKO EGUTEGIA
(2021/09/01 – 2022/05/31 bitartean)

OHARRA: Atal hauetan jarritako datuak kontutan izango badira ere, Kultura sailarekin adostutako baliabideak esleituko dira.
6.- Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekin eguneraturik dagoela adierazten duen ziurtagiria.
Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen zerga informazioa kontsultatzeko, Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoelaegiaztatzeko.

Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen zerga informazioa kontsultatzeko, Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoelaegiaztatzeko.
(*) Eskatzaileak ez badio Udalari informazioa kontsultatzeko baimena ematen, ebazpena eman aurretik eta ordainketa bakoitza egin aurretik, dagokion
ziurtagiria ekarri beharko du (Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria / Gizarte Segurantzan
betebeharrak egunean dituela adierazten duen ziurtagiria)
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,
Eskatzailea
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Errenteriako
● IFK: P2007200E
● Herriko
Plaza,
z/g – Errenteria
20100 Errenteria
● 943
Tfnoa:
44●96
00 943
● 010
zu@errenteria.eus
● www.errenteria.eus
Errenteriako
Udala ●Udala
IFK: P2007200E
● Herriko
Plaza, z/g
– 20100
● Tfnoa:
44 943
96 00
Fax:
44●96
50 ● info@errenteria.eus
● www.errenteria.eus

HARTUTAKO KONPROMISOA
Mediazio taldearekin elkarlanean aritzea
ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTEN DEN DOKUMENTAZIOA
•

NANaren, IFKren edota IFZren fotokopia

•

Proiektuaren azalpen txostena.

•

Konpainiaren eta partaideen curriculuma, ibilbide artistiko eta profesionalarekin.

Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak. Horien ordez,
intersatuek adierazpen bat izanpetu dezakete: berariazko baimena emanez ziurtagiri horiek egin behar dituzten
entitateek behar diren datuak Errenteriako Udalaren esku utz ditzaten.
•

