LEKUONA KULTURGUNEA
Liburutegi eta kulturako bazkide eskaera
Txartel zk.
Pasahitza

Eskatzailearen datuak
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

PK

 Mugikorra

 Finkoa

Probintzia

 e-posta l

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Herria

Sexua

Harreman modua

Emakumea

Ele bitan

Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

Lanbidea
Profesionala

Erretiratua

Ikaslea

Beste batzuk

Etxeko lanak
Zure zaletasunak ezagutu nahi ditugu, hobeto informatzeko. Esaiguzu zer gai interesatzen zaizkizun gehien.
Dantza eta antzerkia

Erakusketak

Jaiak

Musika

Hitzaldiak

Haurrak

Literatura

Ikastaroak

Jaialdiak

Zinea

Lehiaketak

Gastronomia

Kultura Kreaktiboa

Eskaera

Liburutegia

Heldua. Sinatzaileak Kultura eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sistemako txartela egitea eskatzen du, eta arauak ezagutu eta onartzen ditu.
Halaber,maileguan hartutako dokumentuak galdu, hondatu edo salaketarik gabeko lapurketa izanez gero, erabiltzailea erantzule izango da.
Haurra. Sinatzaileak bere ardurapeko adingabearentzako Kultura eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sistemako txartela egitea eskatzen du, eta
arauak ezagutu eta onartzen ditu. Halaber, maileguan hartutako dokumentuak galdu, hondatu edo salaketarik gabeko lapurketa izanez
gero,erabiltzailea erantzule izango da.
Guraso edo tutorearen izena

Jaioteguna

Guraso edo tutorearen NANa

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.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, jakinarazi behar dizugu, zure datuak “Liburutegi Publikoen Katalogoa” izeneko fitxategiaren barnean sartuko direla. Horren
helburua da, maileguen eta liburutegien ezagutzaren kontrola izateaz gain, liburutegien etekinaren eta estatistiken adierazle gisa erabiltzea, liburutegi zerbitzuen hedapena
barne. Bere erantzulea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritza da. Datuok Toki Administrazioari lagatu ahal izango zaizkio,
Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa garatzen duen 11/2007ko Legeak ezarritakoari jarraituz, eta administrazio horrek bere eskumenei dagokienez datuok erabili ahal izango ditu,
Pertsonalen babeserako abenduaren 5eko 3/2018 Legeari men
eginez (BOE, 2018ko abenduaren 6a, 294 zk.).
Aipatutako Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentutan izango ditu datuok sartzeko, zuzentzeko, deusezteko eta aurka
egiteko eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz eta helbide honetara zuzenduz:
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila- Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia-San Sebastián kalea, 1- 01010 Vitoria-Gasteiz.

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