
BESTE DIRU LAGUNTZA BATZUEN ADIERAZPENA 

 ET04

ETXEBIZITZAREN JABEAK 
Izen abizenak      NAN  

Izen abizenak     NAN 

Izen abizenak     NAN  

HAUXE ADIERAZTEN DU: 
I.  Diru laguntza programaren oinarriak ezagutzen dituela, eta bereziki, programa honetan jasotzen diren jardueren
helburu bera duten ekintzak aurrera eramateari begira, beste administrazio publiko edo elkarte pribatuek
emandako diru laguntzekin bateragarriak izateko aukeraren ingurukoa.

II. Diru laguntza programan ezarritako helburu bera duten jarduerak gauzatzeko, beste erakunde publikoei edo
elkarte pribatu batzuei honako diru laguntza hauek eskatu dizkiela:

Adm. Publikoa Diru laguntzaren xedea Eskaeraren Data

III. Beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu
duela, diru laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko, aipatutako dokumentuaren kopia bat
erantsiz:

Adm.Publikoa Diru laguntzaren xedea Data Emandako diru laguntza 

EZ duela eskatu beste administrazio publiko edo elkarte diru laguntzarik, diru laguntza eskabide pribatuei aurkezten 
duen proiektu bera gauzatzeko.

EZ duela beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren  jakinarazpena hartu, 
diru laguntza eskabidea aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko. 
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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.

 Data / fecha Firma / Firma 
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