
I ERANSKINA 

ESKABIDEA 

JENDARTE ETA KULTURA EGOERA AHULEAN DAUDEN IKASLEEK  ESKOLAZ 
KANPOKO JARDUERETAN PARTE-HARTZEKO DIRULAGUNTZA DEI ALDIA 

2019/2020. IKASTURTEA 
ESKATZAILEAREN DATUAK:  
 
Ikastetxea:                                                                   IFK: 
 
Ikastetxearen ordezkaria: 
 
Helbidea: 
 
Posta kodea:                                                              Telefonoa:  
 
Posta elektronikoa:  
 
Kontu Korrontearen zenbakia:  

 
 
AITORTZEN DUT: 
        Zerga arloko betebeharrak eta  Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta ditudala 
        Ez dudala jaso edo eskatu deialdi honekin bateraezina den dirulaguntzarik. 
 
ESKAERAREKIN BATERA ONDOAN ZEHAZTEN DIREN DOKUMENTU AK 
AURKEZTEN DITUT: 
       Ikasleen datuak (II eranskina) 
       OGZaren txostenak 
       Ikaslearen edo legez ordezkatzen duen pertsonaren baimena-konpromisoa (III 
eranskina). 
        Eskolaz kanpoko jardueren ezaugarrien deskribapena (III eranskina).  
 
 
 
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 jendarte eta kultura egoera ahulean dauden ikasleei 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. 



II ERANSKINA 
 
IKASLEAREN DATUAK  
 

DATU PERTSONALAK  
 
Izen abizenak: 
Jaiotze-data. 
Helbidea: 
Posta kodea: 
Herria: 
 
 
IKASKETA DATUAK: 
 
Ikasketa maila: 
Hizkuntza eredua: 
Ikaslearen zailtasunak/landu behar diren gaiak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diruz lagundutako eskolaz kanpoko jarduera batean p arte hartzeko arrazoiak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 jendarte eta kultura egoera ahulean dauden ikasleei 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. 



III ERANSKINA 
 
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAREN EZAUGARRIAK 
 
 

JARDUERAREN ANTOLATZAILEAK BETETZEKO  
 

ANTOLATZAILEAREN DATUAK: 
 
Legezko izendapena: 
IFK: 
Zein arlotan egiten duen lan: 
Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak: 
Erakundean duen ardura: 
Telefonoa:                                    Posta  elektronikoa: 
 
ZIURTATZEN DUT: 
 
____________________________________________________-k (eskatzailearen 
izen-abizenak) elkarte honek antolatutako _________ _________________ 
jardueran izena eman duela.  
  
           Egunak: 
           Ordutegia: 
 
JARDUERAREN EZAUGARRIAK: 
 
     - Irakasle edo begiralea/k:  

1. Izen-abizenak:……………………………… Euskalduna da? 
2. Izen-abizenak:……………………………… Euskalduna da?  
3. Izen-abizenak: ……………………………... Euskalduna da? 

 
- Jardueraren hizkuntza:  
- Taldekide kopurua:  
- Jardueraren iraupena: 

Hasiera data: 
Bukaera data:  
Asteko egunak eta ordutegia:  

- Jardueraren kostua (2019/2020. ikasturtea) (osota ra):  
 

 
Etxarri Aranatzen, ________________________________ ___ 
 
        (sinadura eta zigilua) 
 
 

GURASOEK EDO TUTOREEK BETETZEKO  
 

Nik, ___________________________________________________ jaun/andreak, 
nire seme/alabak __________________________ aurreat ik adierazitako jardueran 
parte hartzeko baimena ematen dut eta joatarazteko konpromisua hartzen dut. 
 
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 jendarte eta kultura egoera ahulean dauden ikasleei 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. 

 


