
UEU, EHU, HIK HASIren UDA IKASTAROETARAKO DIRU 
LAGUNTZA ESKAERA 

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 
1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

 Interesduna naiz 

  Honako hau ordezkatzen dut: 

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 
JAKINARAZI HEMEN Kalea Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

 IKASTAROARI BURUZKO DATUAK 
 Ikastaroa egin den erakundearen izena Ikastaroaren datak 

Ikastaroaren izenburua eta ordu kopurua 

 HELBIDERAKETARAKO KONTUA (IBAN kodea: 22 digitu) 

Titularra 

E S Kontua 

Matrikularen kostua

E322
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 AITORPENA GAINERAKO ERAKUNDEEI JARDUERARAKO ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZEI BURUZ

Ez dut Azkoitiko Udaletik kanpo diru laguntzarik eskatu.
Bai, gainerako erakundeei diru laguntza eskatu diet, 
jarraian eskaǘuǘako diru laguntzen zerrenda edo 
emandako diru laguntzena, zenbatekoa zehaztuta

Diru laguntza emailea: 

Zenbatekoa: €



ERANSTEN DITUDAN AGIRIAK 

Matrikula ordainagiria.

Bertaratze agiria asistentzia zehaztuta.

Ikasle, langabetu, erretiraru edo pentsiodun ziurtagiria.

Oinarrietan ezarritako diru sarrerak baino txikiagoak ditudanez,egoera egiaztatzeko aurkeztu dut errenta aitorpenaren fotokopia 
ala ziurtagiria esanez errenta aitorpena egiteko derrigortasunik ez dudala. Baita lana ematen didan enpresak egindako diru 
sarreren ziurtagiria ala dagokidan 10T-a eta aurkeztutako diru sarrerez gain, bestelako diru sarrerarik ez dudala egiaztatzen duen 
zinpeko aitorpena ere.

Data  Sinadura 

DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan 
sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri 
laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka 
egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.

  Azkoitiko Udala    IFZ / NIF    www.azkoitia.eus   943 080080    azkoitia@azkoitia.eus
  P2001800H    Fax: 943 852140  Herriko plaza z.g. 

20720 Azkoitia

ZIN EGITEN DU: 

Eskatzailea ez dagoela diru laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin zigortuta edo horretarako 
gaitasuna kentzen duen legezko debekuan sartuta, Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluak 2. eta 3. 
ataletan adierazitakoaren arabera.

Eskatzaileak ez duela sexuagatiko diskriminazioaren ondoriozko debekua, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

Eskaeran eta atxikitako agirietan jasotako datu guztiak egiazkoak  direla.

Eta Zinpeko Adierazpen hau Azkoitiko Udalaren aurrean aurkezten da, dagozkion ondorioak sor ditzan.
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