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A L O R R E A N  D I R U - L A G U N T Z A K  

 

G i z a r t e - k u l t u r a - E u s k e r a  K i r o l a  

IZEN ABIZENAK 
 

…………………………………………………………..………….  

TLF  
 

…………………… 

… ONDORENGO IZANIK 
 
……………………………………………………………..…. …… 

IFK 
 
………………………… 

@ HELBIDE ELEKTRONIKOA  
 
 

……………………………………………………………. …………………………………... 

Alegría-Dulantzin, …………………………………………………….. 
 

SINADURA-FIRMA 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Alegria-Dulantziko Udalak jakinarazten dizu, inprimaki 

honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. 

Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horren xedea eta baita Udalak eskaintzen 
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiltzeko aukerarekin, beti ere, ezarri 

beharreko legegintza betez. 

Herri administrazioen eskura dauden xedapen ezargarrietan jarritako legezko epeetan gordeko dira zure datuak, horien tratamen-
dutik sor daitezkeen balizko erantzukizunak kontuan hartzeko, beti ere, datuok sekretupean eta gordeta izateko betebeharra 

betez. 

Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuak ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi 

adierazteko, Honako helbide honetara jo dezakezu: Alegria-Dulantziko Udala, Herriko plaza 1—01240—Alegría-Dulantzi (Araba) 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi le informa que sus datos personales, obtenidos mediante cumplimentación de este 

impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. 

La finalidad del fichero es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias y la 
adecuada prestación de los servicios que ofrece el Ayuntamiento, sin prejuicio de su posible tratamiento posterior para 

fines históricos, estadísticos o científicos, de acuerdo a la legislación aplicable. 

Sus datos serán conservados, durante los plazos legalmente previstos en las disposiciones aplicables, a disposición de 
las Administraciones Públicas, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y siempre 

bajo el deber de secreto y reserva. 

Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la ley, ante el 

Ayuntamiento de Alegría--Dulantzi, c/Herriko plaza 1—01240 Alegría-Dulantzi (Alava) 

ADIERAZTEN DU 

Gizarte, Kultur, Kirol eta Euskera Jarduerako Udal deialdiaren arabera. 
 

ESKATZEN DU 
 

Aipatutako Elkarte hau Deialdian sartzea, elkarteak dituen helburuak lortzea ahalbide-

ratzeko, eta horren esku-hartzea izango da : 

Hori dela kasua, ondorengo dokumentazioa bidaltzen dugu honekin batera : 
 
• Eskatzailearen N.A.N.-aren fotokopia. 
        Diru-laguntza lehen aldiz eskatzen bada edo ordezkaritzaren aldaketa balego soilik. 
      Udaletxean jasota dago, ez da eransten. 
• Ordezkatzen duen pertsonaren izenean honen boterearen ziurtagiria, diru-laguntza es-

katzeko elkartearen akordioa eta datuak benetakoak direla frogatzen duen ziurtagiria       
(I. eranskina) 

• Estatutoak, eta elkartea legalki osaturik dagoen eta elkarteen erregistroan alta emanda da-
goen akreditazioa. 

• Udal erregistroan ez dauden edo aldaketak egon diren kasuetan besterik ez. 
               190 ereduaren kopiarik.  
• Egirasmoaren azalpen memoria emaitzen balorazioarekin. 
• Elkartearen diru-sarrera eta irteeren balantze orokorra. 
• Elkartearen diru-sarrera eta irteeren balantzea jardueraka sailkaturik. 
• Jatorrizko fakturak eta gastuaren egiaztagiriak. 
• Jarduera honetarako bestelako diru-laguntzen inguruko zinpeko aitorpena edota diru-

laguntza eskaera egingo zaien elkarte zein erakundeen zerrenda (III eranskina) 
• Banku-erakundeak egindako egiaztagiria, kontu korrentearen zenbakia eta titulartasuna 

adieraziz (Udalean ez badago). 

 S-B 
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I ERANSKINA: ELKARTEKO ZIURTAGIRIA 

………….……………………………………………………….…...… Jaun/Andreak……………………...…… 
N.A.N. Zenbakia duenak, eta…………………………………….…………………………Elkarteko Idazkari gisa 

ZIURTATZEN DU 

………………………………………………………………………………………………..……. Jauna/Andrea 
……………….………………………Elkartearen Ordezkia dela eta Elkarteko Zuzendari-Batzordeak 20…..-ko 
Deialdiari heltzea erabaki duela, Udalak ezarritako oinarrien arabera. 

Alegría-Dulantzin,  …………………………………….……………………. 

IDAZKARIA 

II IRANSKINA - ZINPEKO AITORMENA 

………….……………………………………………………….…...… Jaun/Andreak,……………………...…… 
N.A.N. Zenbakia duenak, eta ………………………….……………………………. Elkartearen zuzendaria dena 

………………………………………………………………………………... 

Alegría-Dulantziko Udaleko diru-laguntza deialdia dela eta, zin egiten dut: 
Elkarteak ez daukala soldatako langilerik. 
Asegurantza Sozialean egunean dagoela. 
Zerga ordainketak egunean dituela. 

Alegría-Dulantziko Udalari baimena ematen diot dagokion erakundean beharrezko dituen datuak jasotzeko. 

Alegría-Dulantzin,  …………………………………….……………………. 

ZUZENDARIA 

III - ERANSKINA - ZINPEKO AITORMENA 

………….……………………..…………...……… Jaun/Andreak,……………..……N.A.N. Zenbakia duenak, 
Aitortzen dut beste inolako erakundeari ez zaiola diru-laguntzarik eskatuko. 

Aitortzen dut jarduera honetarako erakunde hauei diru-laguntza eskatuko diegula: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..... 

Alegría-Dulantzin,  …………………………………….……………………. 

Izptua: 

V ERANSKINA: ESTATUTORIK GABEKO ELKARTEAK 

………………………………………………………………………..Jaun/Andreak, bere izenean edo 
……………………………………………………….elkartearen ordezkari gisa, ……………. lagunek osatzen dutena. 

Alegría-Dulantziko Udalari eskatutako diru-laguntza adierazitako jarduera burutzeko erabiliko den kon-
promezua hartzen du, kide bakoitzeko portzentai berean banatuko delaril. 

Alegría-Dulantzin, ……………………………………...…………. 
Izptua: 

*Eskatzaileen izen-zerrenda eransten da
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