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-II. ERANSKINA-

-ERANTZUKIZUNEKO AITORPENAIzen-abizenak: ...................................................................................................................................
Helbidea (jakinarazpenetarako): .......................................................................................................
............................................. NAN: ............................................ Telefonoa: ......................................
Faxa: .................................. Helbide elektronikoa: .........................................................................
Bere
kabuz
edo
honako
hau
....................................................................

ordezkatuz

(dagokionaren

arabera):

Helbidea: ........................................................................
IFZ: .......................................Telefonoa: ......................... Datu horien jabea izaki, gizarte-larrialdian
diren pertsonei eta familiei banakako ebaluazio-araubidean zuzeneko diru-prestazioak emateko 2019.
urteko diru-laguntzen deialdiaren berri izan dut.
AITORPENA:
- Betetzen ditut deialdi honetan galdatutako baldintzak, eta diru-laguntzak eskatzeko eskabidean
jasotako datuak eta emandakoak benetakoak dira eta baditut hori egiaztatzen duten agiriak; aginte
eskudunek egin beharreko egiaztapenaren menpe geratzen naiz eta, datuak faltsuak direla egiaztatuz
gero, nire gain hartzen ditut hortik eratorritako erantzukizunak.
- Konpromisoa hartzen dut eskatutako laguntzaren zenbatekoa erabiliko dudala diru-laguntza emateko
oinarritzat hartu diren helburuak eta jarduerak betetzeko.
- Xede bererako eskatutako diru-laguntzei buruz, hau adierazten dut (markatu dagokizuna):
o Ez diet ezein diru-laguntzarik eskatu, deialdi honen xede bererako, nazioko edo

o

o

nazioarteko beste administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste
ezein partikularri –ezta haiengandik halakorik jaso ere–.
Diru-laguntza hauek eskatu dizkiet, deialdi honen, xederako, nazioko zein
nazioarteko beste administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste
edozein partikularri.
(Zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa)
Diru-laguntza hauek jaso ditut, deialdi honen xede bererako, nazioko zein
nazioarteko administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edota partikular
hauen eskutik:
(Zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa)

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri hau egin, eta sinatzen dut,
Iruñean, 2019......(e)ko ................................aren ..................(e)an
(Sinadura)
DATUEN BABESA - Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakitera
ematen dizugu deialdi honetako diru-laguntza tramitatzeko emandako datu pertsonalak diru-laguntza kudeatzeko
baino ez direla erabiliko, eta datuok emateari uko egiteak berekin dakarrela diru-laguntzari ere uko egitea. Halaber,
jakitera ematen dizugu jasotako datuak Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten fitxategietan bilduko direla eta
horra zuzenduta gauzatzen ahalko duzu datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko
eskubidea, Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia, 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es)
joaz.
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