
III ERANSKINA 

AITORPEN ARDURATSUNA 

KULTUR, KIROL ETA JENDARTE ENTITATEEI DIRULAGUNTZA DEIALDIA 
2019/2020. IKASTURTEA 

ESKATZAILEAREN DATUAK: 
 
Izen abizenak:                                                           NAN:  
 
Entitatearen izena: 
 
Helbidea:                                                                   Telefonoa:  
 
Posta elektronikoa:  
 
 
AITORTZEN DUT: 
 
Kultur, kirol eta jendarte entitateei dirulaguntza deialdia emateko oinarrien 6. 
Puntuan eta dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 9ko 11/2005. Foru Legean 
ezarritako baldintzak betez, enitate honek zerga arloko betebeharrak eta  Gizarte 
Segurantzarekikoak ordainduta ditudala 
 
 
 
 
 
Etxarri Aranatzen, ___________________________________ 
 
        (sinadura eta zigilua) 
 
 
DATUEN BABESA: 2016/679. Erregelamenduaren (RGPD) 13. Artikuluan zehaztutakoa betez, ondoko 
informazioa adierazten da: 

- Parte hartzen duten pertsonek emandako datuak tratatzeko arduraduna Etxarri Aranazko Udala da.  
- Tratamenduaren helburua kultur, kirol eta jendarte entitateei dirulaguntza bat ematea da.  
- Oinarri juridikoa 6.1.e). artikulukoa da: tratamendua beharrezkoa da interes publikoarengatik edo 

tratamenduaren arduradunak egotzita dituen botere publikoak erabiltzeagatik.  
- Jasotako datuak helburua bete arte gordeko dira, edo datuen tratamenduarengatik eta deialdiagatik 

sortu daitezken erantzunkizunei erantzun ahal izan arte. Dokumentazioaren eta artxiboen araudian 
ezarritakoa aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen dokumentuak eliminatu eta ebaluatzeko 
instrukzioak). 

- Datuak legeak ezartzen dituen kasuetan jakinaraziko dira (RDL 5/2015), baita 5/2018. Foru 
Legearen 19.2.f). artikuluak aurreikusten dituen kasuetan ere.  

- Titularrak udal bulegoetan haien sarbide, zuzenketa, ezabapen, mugaketa eta portabilitate 
eskubideak erabili ahal izango dituzte. 

 

 

 

 

 

 



IV ERANSKINA 

BESTE DIRULAGUNTZAK 

KULTUR, KIROL ETA JENDARTE ENTITATEEI DIRULAGUNTZA DEIALDIA 
2019/2020. IKASTURTEA 

ESKATZAILEAREN DATUAK: 
 
Izen abizenak:                                                             NAN: 
 
Entitatearen izena: 
 
Helbidea: 
 
Posta kodea:                                                              Telefonoa:  
 
Posta elektronikoa:  
 
 
AITORTZEN DUT: 
 
Entitate honek ondoan zehazten diren dirulaguntzak jaso dituela, dirulaguntza 
honen bidez finantzatuko den jarduera/ekintza finantzatzeko: 
 

ENTITATEA DIRULAGUNTZA DEIALDIAREN 
IZENA 

ZENBATEKOA 
 

   
 

   

   
 

   
 

 
Etxarri Aranatzen, ___________________________________ 
 
        (sinadura eta zigilua) 
 
 
DATUEN BABESA: 2016/679. Erregelamenduaren (RGPD) 13. Artikuluan zehaztutakoa betez, ondoko 
informazioa adierazten da: 

- Parte hartzen duten pertsonek emandako datuak tratatzeko arduraduna Etxarri Aranazko Udala da.  
- Tratamenduaren helburua kultur, kirol eta jendarte entitateei dirulaguntza bat ematea da.  
- Oinarri juridikoa 6.1.e). artikulukoa da: tratamendua beharrezkoa da interes publikoarengatik edo 

tratamenduaren arduradunak egotzita dituen botere publikoak erabiltzeagatik.  
- Jasotako datuak helburua bete arte gordeko dira, edo datuen tratamenduarengatik eta deialdiagatik 

sortu daitezken erantzunkizunei erantzun ahal izan arte. Dokumentazioaren eta artxiboen araudian 
ezarritakoa aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen dokumentuak eliminatu eta ebaluatzeko 
instrukzioak). 

- Datuak legeak ezartzen dituen kasuetan jakinaraziko dira (RDL 5/2015), baita 5/2018. Foru 
Legearen 19.2.f). artikuluak aurreikusten dituen kasuetan ere.  

- Titularrak udal bulegoetan haien sarbide, zuzenketa, ezabapen, mugaketa eta portabilitate 
eskubideak erabili ahal izango dituzte. 


