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Behean sinatzen duen _____________________ jaun/andreak, ________________________ NAN zenbakiarekin 
 

 
ADIERAZTEN DU: 

 
 

• Eskaeran, currículum vitaean eta erantsitako agirietan adierazitako informazioa benetazkoa dela eta 
errealitateari erantzuten diola. 
 

• Egunean izatea diru-laguntzak itzultzeagatik dagozkidan betebeharren ordainketak. 
 

• Zerga betebeharren ordainketak egunean ditudala. 
 

• Ez dudala antzeko ezaugarriak dituen laguntza edo bekarik jaso Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu 
orokorren kargura edota honako erakunde hauek emana: ICEX, beste edozein Administrazio 
Autonomikoak, Merkataritza-Ganberak, Turespaña, merkataritza sustatzeko EBko Erakundeakedo 
antzeko erakundeak. Halaber, eskatutako titulazioa eskuratu ondoren, ez dudala 6 hilabete edo baino 
gehiago atzerrian erakunde aldeanitzetan edo enpresetan praktikak egiteko bekarik jaso. 
 

• Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik ez 
dudala edota horretarako ezgaitzen duen lege debekua ez dudala, sexuan oinarritutako 
diskriminazioagatik ezarritakoak barne, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera. 
 

• Bekaren baldintzak onartzen ditut, non emateko unean langabezian nagoela adierazten den. 
 

• Bekak irauten duen epe osoan agiri guztiak indarrean eta behar bezala edukitzeko arduradun bakarra 
bekaduna izango da. 

 

...............................n, 2023ko ....................ren ........(e)an 
 

Sinatzailea: 
 
 

 

 
DATUEN BABESA: 

Datuak babesteko egungo araudian ezarritakoaren arabera, jakinarazten da inprimaki honen bidez jasotzen diren datu 

pertsonalak Donostiako Udalak tratatuko dituela (helbidea: Ijentea kalea 1, 20003 Donostia), tratamenduaren arduradun gisa 

jokatuz. Informazioa Donostia Sustapena S.A.k kudeatuko du, tratamenduaren eragile gisa jokatuz. Helburua izango da zure 

erantzukizunpeko adierazpena izapidetzea eta kudeatzea, beka eskaerarekin lotuta. 
Tratamenduaren zilegitasunaren oinarria 2016/679 (EB) Erregelamenduaren, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 

(DBEO), 6.1. e) artikulua da: tratamendua beharrezkoa da interes publikoko helburua betetzeko edo tratamenduaren 

arduradunari emaniko botere publikoak gauzatzeko, oinarri harturik 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

Arautzen dituena, eta 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 
Ez da aurreikusten datuak hirugarren batzuei lagatzea, legezko obligaziorik izan ezean, ez eta datuen nazioarteko 

transferentziak egitea ere. 
Tratamendu honen xede diren datu pertsonalak beharrezkoa den denboran gordeko dira, alegia, datu horiek jaso ziren helburua 

betetzeko eta helburu horretatik eta datuak tratatzetik etor litezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den 

denboran. Artxiboen eta dokumentazioaren araudian ezarritakoa aplikatuko da. Eragindako pertsonek eskubidea dute datuetara 

sarbidea izateko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, eta, era berean, datuak babesteko indarreko araudian ezarrita dauden 

beste eskubide batzuk ere badituzte, eta dagokionean eskubide horiek gauza ditzakete. Horretarako, Donostiako Udaleko 

Udalinfo Zerbitzura jo behar dute (Ijentea kalea, 1, 20003, Donostia). 

http://www.fomentosansebastian.eus/

