
1. La Fundación San Prudencio-ren Gabonetako Txartelen 2020ko lehiaketarako marrazkia aurkeztu
dugula.
2. La Fundación San Prudencio-ren Gabonetako Txartelen 2020ko lehiaketaren emakida arautzen duten
oinarriak ezagutzen eta onartzen ditudala.
3. Hamalau urtetik behera dituen adingabearen legezko ordezkari gisa, berariaz ematen dut baimena
izaera pertsonaleko bere datuak jaso diren helburuarekin erabil daitezen, fitxategi batean sar eta jaso
daitezen eta guztiz isilpean trata daitezen.
4. Baimena ematen diot La Fundación San Prudencio-ri aurkeztutako marrazkia Epaimahaiko kideei
emateko, saria nori dagokion erabaki dezaten.
5. Aurkeztutako marrazkiak La Fundación San Prudencio-ren jabetzakoak izatera igaroko direnez,
baimena ematen diot fundazioari aurkeztutako Gabonetako Txartela artikuluetan, argitalpenetan,
hedabideetan, webguneetan, sare sozialetan edo beste edozein komunikazio bidetan argitaratzeko
eta/edo zabaltzeko, eta baita haur sarituen eta haien titularraren izena argitaratzekoa eta/edo
hedatzekoa ere.
6. Baimena ematen dut sari banaketan zehar egiten diren jardueretan argazkiak hartzeko eta edozein
hedabide edo euskarritan zabaltzeko, saria eta sarituak ezagutzera emateko helburuz egiten badira.
7. Sarituak izango bagina, adierazten dugu horrelako sariei dagokien zerga-arauak ezagutzen eta
onartzen ditugula.
8. Zozketa edo lehiaketaren irabazle izanez gero, Fundazioari argazki eta grabaketa bideografikoak
egiteko baimena emango diegu (bai guraso eta baita seme alabenak), bere reprodukzio eta difusiorako,
imprimaki edo online formatuan, zozketa ezagutzera eta zabaltzera emateko.

Gasteizen, 2020ko  ................. ren ............................(e)an.
TITULARRAREN SINADURA

PARTE HARTZEKO ESKAERA
TITULARRAREN IZEN-ABIZENAK  ........................................................................................................

NAN HELBIDEA .................................................................................................................................................

PK ........................ HERRIA/HIRIA ...................................................................... PROBINTZIA ..............................

TELEFONO MUGIKORRA E-MAILA 

NIRE SEME/ALABAREN IZENEAN ETA HAREN ORDEZKARITZAN: 

.....................................................................................................................................................EGUN HONETAN JAIO ZEN:

ADIERAZTEN DUT:

..................................... ...................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................

Helburua:

Legitimazioa:

Hartzaileak:

Eskubideak:

Jatorria:

Informazio
Osagarria:

Arduraduna: FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO

Enpresaren Gizarte Erantzukizuna kudeatzeko eta aplikatzeko zerbitzuak ematea, enpresei eta haien 
langileei zerbitzuak eta laguntza emanez, honako esparru hauetan, besteak beste: Prestazio Sozialak, 
Gizarte- eta Laguntza-Zerbitzuak, Gizarte- eta Lan-Zerbitzuak, Gizarte- eta Egoitza-Zerbitzuak, 
Hezkuntza eta Kultura - Sentiberatzea eta Kontzientzia Harraraztea, Gizarte Berrikuntza.
Horri dagokionez, jakinarazten da La Fundación-etik eta taldeko enpresatik helaraziko zaizun informazioa 
edo publizitatea, jarduera sektore espezifiko eta zehatzei dagokienez, eskaintzen dituen zerbitzu eta 
prestazioei buruzkoa izango dela, eta une bakoitzean egokitzat jotzen duena, betiere zure bizi-kalitate 
pertsonala eta lanekoa hobetzeko helburuarekin.
Halaber, pertsonen datuak gordeko dira metatutako antzinatasuna kudeatzeko helburuarekin.

Interesduna bera.

La Fundación taldeko enpresak eta legez beharrezkoak diren Erakunde Ofizialak.

Datuetara heltzeko eta datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta baita bestelako 
eskubideak ere, zeinak informazio osagarrian adierazten diren.

Interesduna bera edo haren legezko ordezkaria.

https://www.lafundacion.com/politica-privacidad/

Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa

Edizioa
Gabonetako 

postalen lehiaketa
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