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Izen abizenak edo entitatearen izena

NAN-IFK

Zein hizkuntza erabili nahi duzu Udalarekiko harremanetan?

Euskara

Gaztelania

ORDEZKARIA
Ordezkariaren izena eta bi abizenak

NAN

JAKINARAZPENAK
Paperean

Jakinarazpen elektronikoa
Telefono zk. 

e-posta (Beharrezkoa jakinarazpen elektronikorako)

Kalea
Posta kodea
Jakinarazpenak nori bidali?

Zk.

Solairua

Herria

Aldea
Lurraldea

Titularrari

Ordezkariari

DIRULAGUNTZAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK
Programa: Barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara euskara ikastera, eta Udako Euskal
Unibertsitatera edo euskararen normalizazioarekin zerikusia duten bestelako ikastaroetara doazen herritarrei
diru-laguntzak.
Deialdia:

INTERESDUNAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

a) Eskabide eredua modu egokian beteta.
b) Zinpeko aitorpen eredua, helburu bera duten beste diru-laguntza batzuk eskatu izanari buruz.
c) Matrikularen ordainagiria.
d) Barnetegiko eta 100 eskola ordutik gorako ikastaroetan, bertako agiria, asistentzia (%tan), ikastaroaren
ordu teorikoak eta ikasleak gainditutako urrats-kopurua, adieraziko dituena.
e) Auto-ikaskuntza programan ari direnak agiria kontratatutako moduluaren ordu kopurua, ikasleak
betetakoak eta lortutako urratsak adieraziko dituena.
f) Herritik kanpo ari direnak euskaltegiko agiria, asistentzia (%tan), ikastaroaren ordu teorikoak eta ikasleak
gainditutako urrats-kopuru adieraziko dituena.
g) Bestelako ikastaroetan, parte hartu izanaren agiria eta egindako ordainketaren frogagiria.

KONTU KORRONTEAREN IBAN KODEA
E

S

DATUEN EGIAZTAPENA
Legazpiko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu sektore publikoko edozein erakundetan behar diren datuak, oinarri
orokorretan eta diru-laguntzen deialdian eskatzen diren betekizunak egiaztatzeko.

Aurka nago eta, beraz, eskatutako dokumentazioa aurkezten dut.

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK BESTE ADMINISTRAZIOEI ESKATUKO ZAIZKIEN ZERBITZUAK
Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa - Langabezi-Egoeraren gaurko kontsulta

Behean sinatzen duenak diru-laguntza programa honi heltzeko eskatzen du, eta bertan adierazten dituen datuak
egiazkoak direla eta oinarri orokorretan eta dagokion deialdian zehaztutako baldintza guztiak betetzen dituela
adierazten du.

Inprimaki honetako datuak udal eskumenen jardunean jaso dira dagokion prozedura egoki kudeatzeko, eta, legez
beharrezkoa bada, datuok egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste Herri Administrazioei kontsultatuz. Datu
hauek Legazpiko Udalaren Informazio Sisteman sartuko dira, eta hirugarrenei utzi ahal izango zaizkie datu
pertsonalak babesteko legerian aurreikusitako kasuetan bakarrik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko,
mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, jo HAZera (Herritarren Arreta Zerbitzua) edo Udalaren
Egoitza Elektronikora (https://egoitza.legazpi.eus helbidean). Erreklamazioa aurkezteko aukera ere baduzu:
Legazpiko Udaleko Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean (dpd@legazpi.eus posta elektronikoan) edo Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus helbidean).
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