Alta Eskaera
TITULAR ETA ONURADUNENTZAT
ENPRESA
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/

(La Fundaciónek betetzeko)

TITULARRAK BETE BEHARREKO DATUAK
Enpresa elkartuetako langile guztiak dira titularrak, baita ezintasun iraunkorragatik edo erretiroagatik baja hartzen dutenak eta hildako langile baten alargun edo
umezurtzak ere.
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*NAHITAEZKOA NAN-aren fotokopia eranstea eskaerarekin.

ONURADUNEN ALTA
*13
urtetik
gorako
nahitaez
onuradunek
sinatu behar dute.

Honako hauek dira onuradunak, edozein egoeratan: ezkontidea edo parekatua, eta titularrarekin bizikidetzaeta mendekotasun ekonomiko bikoitza duten seme-alabak, gurasoak eta anai-arrebak.
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ONURADUNEI ALTA EMATEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
1.
2.
3.
4.

Ezkontidea eta seme-alabak
Guraso eta anai-arrebak
Izatezko bikotea
Bizikidetasuna

Familia-liburuaren fotokopia.
Udalak emandako baterako erroldatze-ziurtagiria eta mendekotasun ekonomikoa.
Izatezko bikotearen egiaztagiria, Udalak edo Eusko Jaurlaritzak emana.
Gutxienez 2 urteko bizikidetzako baterako erroldatze-ziurtagiria.

Eskabideak balioa izan dezan, fitxa hau osorik bete beharko da. Era berean, dokumentu hau sinatuz,
titularrak eta onuradunek adierazitako baldintzak onartzen dituzte eta informazioaren egiazkotasunaren erantzule egiten dira.
.

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Erantzulea:

FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO

Helburua:

Enpresaren Gizarte Erantzukizuna kudeatzeko eta aplikatzeko zerbitzuak ematea, enpresei eta langileei zerbitzuak eta laguntza emanez, besteak beste honako
arlo hauetan:
- Gizarte-prestazioak
- Gizarte- eta laguntza-zerbitzuak
- Gizarte- eta lan-zerbitzuak
- Hezkuntza eta Kultura - Sentsibilizazioa eta Kontzientziazioa
- Gizarte-berrikuntza eta une bakoitzean eskaintzen direnak.
Horri dagokionez, jakinarazten dizugu jarraian adierazten diren La Fundaciónen edo taldeko enpresen sektore espezifiko eta jarduera sektore zehatzen
informazio edo publizitatea jaso ahal izango duzula: eskaintzen dituzten zerbitzu eta prestazioei buruzko guztiak, bai eta une bakoitzean egokitzat jotzen
direnak ere, norberaren bizi kalitatea eta lanekoa hobetzeko helburuarekin.

Legitimazioa:

Interesdunak

Hartzaileak:

Fundación taldeko enpresak eta legez horren beharra duten erakunde ofizialak.

Eskubideak:

Informazio gehigarrian adierazitako datuak eta beste eskubide batzuk eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu.

Jatorria:

Interesduna bera edo haren legezko ordezkaria.

Informazio gehigarria:

https://www.lafundacion.com/eu/pribatutasun-politika/
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Titularraren sinadura

