
 

 

I. ERANSKINA 

2019-2020 ikasturtea 

BANAKAKO ESLEIPENETARAKO 

ESKABIDEA 

DATU AKADEMIKOAK 

Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA): Ikastetxearen izena:  

Ikastetxearen kodea: Herria:                          Lurraldea: Hezkuntza osagarriko ikastetxea:  

Ikasketa-plana: Maila: Kurtsoa: Eredua:  

IKASLEAREN DATU PERTSONALAK 

Izena: 1. abizena: 2. abizena:  

NAN / AIZ: Jaioteguna: Sexua:    G  E                 Harremanetarako telefonoa:  

Erroldako bizilekua 

Helbidea: Eskailera:     Solairua: Eskua: Atea: 

Posta-kodea: Herria:  Udalerria:  Lurraldea:   

Abisu telematikoetarako datuak 

Telefono mugikorra:    Helbide elektronikoa:                                                                Jakinarazpenaren hizkuntza:  Gaztelania  Euskara 

Deialdiaren xedeari buruzko datuak 

Eskatutako garraio mota: Bidaia-kopurua egunean: 
 

SENIDEAK 

 

Zaintza partekatua, bizilekua aldatuz        BAI      EZ 

Bizilekua 

 
Herrialdea:                                      Lurraldea:                                        

Udalerria:           Herria:                                                                 Posta-kodea: 

Helbidea: Eskailera: Solairua: Eskua: Atea:       Telefono zk.: 

OHARRAK 

 

 
Eskatzaileak honako hau ADIERAZTEN DU: 

 

1.- EZ dago edo EZ da egon Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren 

batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren batean, zeina oraindik ere izapidetzen ari baita.  

2.– Eskatzaileak ez du dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik jaso, eta ez dauka horretarako legezko inolako debekurik, 

sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean 

zehaztuarekin bat etorriz. 

3.- Konpromisoa hartzen du, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzekin edo eskakizunekin lotutako ezer aldatzen bada, edo xede bererako beste 

dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik eskuratzen badu edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik, horren berri emateko Hezkuntza Sailari. 

Kasu horretan, laguntza eman izanaren kopia erantsi beharko du. 

4.- Ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. artikuluan jasotako debekuetakoren batean onuradun izan ahal izateko. 

 

 

 

Nik,  ................................................................................................................................................. jaunak/andreak, 

(NAN zk: ........................................, ), eskatzailearen ama, aita, edo tutorea naizen aldetik, hau ADIERAZTEN DUT: 

Deialdi honen oinarriak onartzen ditudala (www.euskadi.eus). 

Eskabide honetan jasotako datu guztiak egiazkoak direla. 

 

BAIMENAK: 

 Erantzukizunpeko adierazpenak onartu eta ulertzen ditut. 

 

………………………................................. , 202X(e)ko ..........................................aren ..........(a). 

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 

 

ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA: 

Ikastetxean edo telematikoki: 202X(e)ko .................................aren .....(e)tik 202X(e)ko ..........................................aren .......(e)ra. 

 

Eskaera honekin lotutako beste edozer kontsulta egiteko, ikaslearen ikastetxera jo beharko da. 
 



 

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa  

Eskabideko datu pertsonalak “GARRAIORAKO BANAKAKO LAGUNTZAK” fitxategian sartu eta tratatuko dira. 

 Arduraduna: Hezkuntza Saila. Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza. 

 Helburua: Eskola-garraiorako banakako laguntzak kudeatzea. 

 Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako 
eginkizun bat betetzeko. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 
testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsia. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena. 

 Hartzaileak: Ez da daturik lagako, legeak horretara behartzen ez badu. 

 Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotako bestelako eskubideak ere. 

 Informazio gehigarria: Gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/rgpd 

Hauek betez:  
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu 
Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

