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GIZARTE ZERBITZUAK

ESKATZAILEAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK - ENTITATEA

NAN edo IFK

SEXUA
G

E

Besteak

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO HELBIDEA

HERRIA

P.K.

TELEFONOA

NAN edo IFK

SEXUA

EMAIL-A

ORDEZKARIAREN DATUAK
Ordezkaria eskatzailea baldin bada, atal hau ez bete.
IZEN-ABIZENAK - ENTITATEA

G

E

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO HELBIDEA

HERRIA

P.K.

TELEFONOA

EMAIL-A

ESKATUTAKO LAGUNTZA MOTA
KONTZEPTUA

OHARRAK

gurpildun aulkia
tacataca
garabia (bere arnesarekin)
polipastoa (motorra)
eskailera igogailua
arrapala eramangarriak
bainuontzira sartzeko osagarriak
bainuontziko aserleku birakaria
dutxa eta komunontziko aulkia
komunontziko altzatzailea
oherako bainuontzia edo antzekoa
somier artikulatua
orga jasotzailea (somier artikulatu baterako)
eskaren kontrako airezko koltxoia
somier artikulaturako koltxoia
eskaren aurkako beste sistema batzuk
besaulki agontzailea
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Besteak

BEHARREZKO INFORMAZIOA
Onuraduna tolosaldeako udalerri batean erroldatuta al dago?

BAI

EZ

Zein herritan?

Laguntza teknikoa utzi behar den etxeak igogailua du?

BAI

EZ

Etxera eramatea nahi du?

BAI

EZ

Behin erabilita, etxean jasotzea nahi du?

BAI

EZ

AGIRIA sinatu aurretik, irakurri DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Tratamenduaren
helburua eta
legitimazioa

2008ko abenduaren 23ko 87/08 Foru Dekretua, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten
pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituena.

Eskubideak

Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak zuzentzeko eskatu;
eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei aurka egiteko edo ratamendua murrizteko.

Tratamenduaren
arduraduna

AMEZKETAKO UDALA.
CIF: P2000900G
Fernando Amezketarraren enparantza z/g. 20268 Amezketa
Gipuzkoa

Datuak babesteko
ordezkaria

P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, SL.
dpd@p3rs.eus

Jardueratratamenduak

www.amezketa.eus/udala/datu-pertsonalen-babesa

Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren izenean edo Amezketako Udalari emandako botere publikoen izenean
egindako misio bat betetzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.e)
artikuluan jasotako baldintzetan. Interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin
dituen dokumentuak ez aurkezteko. Amezkato Udalak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesduna horren aurka
agertu ezean.
Amezketako Udalak administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak jasotzearen
aurka nago. AURKA eginez gero, interesdunak bere aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babesteko 2016/679
Erregelamenduaren (EB) 21.
Informazio gehiago nahi baduzu, (www.amezketa.eus/udala/datu-pertsonalen-babesa) egoitza elektronikoko Izarea Pertsonaleko Datuak
Babesteari eta Segurtasunari buruzko Politikaren atala kontsultatu.

DATA:

SINADURA:

AMEZKETAKO ALKATE JAUNA-UDALBURUARI
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AMEZKETAKO
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GIZARTE ZERBITZUAK

ERANSKINA
ERANTZUNKIZUNEKO AITORPENAK
Behean izenpetzen duenak honako erantzukizunezko aitorpen hauek egiten ditu:

1.Eskaera honetan azaltzen diren datuak egiazkoak dira.
2.Aurrerantzean gerta daitekeen edozein aldaketaren berri emateko dudan obligazioaz jakinaren gainean geratzen naiz.
3. Honen bitartez jakinarazten dut informatu didatela eta ulertu dudala onartzen zaizkidan laguntza teknikoak uzten zaizkidala eta ez direla nire
jabetzakoak; beraz, Tolosaldeako Udalenak direla. Ondorioz, laguntza teknikoaren beharrik ez dudanean, tolosaldeako udalei itzultzea
behartuta nagoela, bere osagarri eta eskuliburuekin batera (baldin badauzka). Horretarako harremanetan jarri beharko nuke:

PEÑASCAL S.COOP
USABAL POLIGONOA, 5, - TOLOSA
TELEFONOAK: 943 67 51 95 – 943 67 61 61
4. Laguntza tekniko hauek larrialdi egoera batengatik eskatzen ditudala, ebazten den bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiaren ETXEAN produktu
lagungarrien programan parte hartzeko eskaera, non araututa dagoen 2008ko abenduaren 23ko 87/2008 Foru Dekretuan (GAO 251zk. 2008ko
abenduaren 31koa); baita OSAKIDETZAko beste edozein laguntza produktu ere. Eta ETXEAN programaren edo OSAKIDETZAren laguntza
produktuak onartzen zaizkidanean, Tolosaldeako Udalek utzitako produktuak bueltatuko dizkietela.
5. Jakinarazi didatela eta onartzen dudala (etxera eramatea eta jasotzea eskatzen dudanean) ordaintzea laguntza teknikoa eramateagatik,
montatzeagatik, desmontatzeagatik, adierazitako helbidean _____€ko kopurua bidai bakoitzeko. Ordainketa hori Peñascal S. Coopek egingo du
eta faktura aurkeztuko du.
6. Tolosdeako udalek utzitako laguntza teknikoaren konponketa onuradunaren erabilera desegoki batengatik bada, behin hori konponduz gero,
tolosaldeako udalek konponketaren kostua fakturatuko dio eskaitzaileari.
7. Jakinarazi didatela, ulertzen dudala eta onartzen dudala utzitako laguntza teknikoen erabilpena dela eta, giza istripurik edo kalte materialik
gertatuz gero, erantzukizuna laguntzaren onuradunak izango du.
8. Baldintza hauek betetzen ez badira, tolosaldeako udalek dagozkion erantzukizunak exijituko dituztela.
9. BAIMENA EMATEN DIOT tolosaldeako udaletako ongizate sailei bidaltzeko eskaera hau eskaneatuta, email bitartez, Peñascal S. Coop.-eri
azkartzeko asmoz utzitako laguntza teknikoen etxera eramatea edo biltegian jasotzea. Horrez gain, bide bera erabilitzea baimentzen dut
Peñascal S. Coopek sinatuaraziko didan laguntza produktuak jaso izanaren agiria helarazteko dagokion tolosaldeako udaleko ongizate sailari.
10.BAIMENA EMATEN DIOT tolosaldeako udaletako ongizate sailei eskaera egin duenak aurkeztu eta beste departamentu edo administrazio
publiko batzuetako fitxategietan dauden datuak egiaztatzeko, eta eskatutako laguntza eskuratzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko
beharrezkoak diren kontsulta guztiak egiteko.
11. BAIMENA EMATEN DIOT tolosaldeako udalei , baita ere Peñascal S. Coop.-eri, fitxategietan jasotzen diren datu pertsonalak ongizate
saileetako zereginetarako erabiltzea.

DATA / FECHA:

SINADURA / FIRMA:
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