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ESKATZAILEAREN DATUAK 

Izena 1. Abizena 2. Abizena

NAN Jaioteguna 

Jakinarazpenetarako helbidea 

Herria P.K. Lurraldea 

Telefonoa Posta elektronikoa 

Bere izenean  

Ordezkariaren bidez  

Adin txikikoen kasuan derrigorrezkoa da bere guraso edo tutoreak sinatzea 

ORDEZKARIAREN DATUAK 

Izen-abizenak NAN 

ORDAINKETARAKO DATUAK 

Kontu korronte zenbakia 
IBAN 
Titularraren izen-abizenak Titularraren NAN 

ESKAERA 

Alta                                   Baja                                Aldaketa __________________________ 

Aukeratu zerbitzua  

Gimnasioko bazkide  

Ikastaroa  

Ikastaroaren izena: _______________________________________________________ 

Eguna eta ordua:  _________________________________________________________ 

Gimnasioko bazkidetza baja kasuan, giltza itzuli duzu?  Bai     Ez 
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Izen-emate baldintzak ulertzen eta onartzen ditut  

 
 
 

Antzuolan, ______________________________________ (e)an 

Sinadura 

 

 

 

BALDINTZAK:  

• Eskaera-orri honetan jasotzen diren datuak, soilik, ikastaro honetan erabiltzeko izango dira eta, une oro, Datuak 
Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) errespetatuko da. Horretarako, Europako Parlamentuaren 2016/679 
Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari 
dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, izango du kontuan Antzuolako Udalak.  
Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo 
horren aurka egiteko. Horretarako, honako helbidera jo dezake: Antzuolako Udala. Herriko plaza 8 – 20577 
Antzuola.  

• Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak baimena ematen du datu pertsonalak tratatzeko, aurrez 
adierazitako helburuekin.  

• Ordainketak hilero eta automatikoki egingo dira, harpidetuak baja ematen ez duen bitartean. Baja dagokion 
inprimakiaren bitartez gauzatu behar da, hilaren 28a baino lehen, eta ondorioa izango du eskatu eta hurrengo 
hilabetean.  

• Izena ematen den hilabete guztia kobratuko da.  
• Erabiltzaileak bere gain hartzen du jardueraren ondoriozko lesioen eta kalteen arriskua.  
• Erabiltzaileak bere datuetan datuetan gertatzen diren aldaketen berri eman beharko dio Antzuolako udalari, 

dagokion inprimakia betez.  
• Gimnasioko bazkidetza baja kasuan, giltza itzultzen bada 16€ak itzuliko dira. 

SINATZAILEAK ADIERAZTEN DU:  

• Egiazkoak direla eskaera honetan azaltzen diren datuak eta baimena ematen diola Antzuolako Udalari horiek 
egiaztatu ahal izateko  

• Indarrean dauden araudiak ulertzen eta ONARTZEN dituela.  
• Emandako kontu korrontearen titularra dela eta/edo kontua erabiltzeko baimena duela.  
• Baimena ematen duela dagozkion ordainagiriak bere banku-kontuan kargatzeko.   
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