
PARTE HARTZEKO ESKAERA
IZEN-ABIZENAK

HELBIDEA P.K.

HERRIA/HIRIA PROBINTZIA

TELEFONO ZENBAKIA POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA

HAUTAGAITZAREN TITULUA

DATUEN BABESERAKO KLAUSULA

jaunak/andreak,

zenbakidun NANaren jabeak, Familiaren izenean eta haren ordezkari gisa,
ADIERAZTEN DUT:
1. “Ohitura osasungarriak familian” Familia Sarien XIX. Ediziora aurkeztu garela. Sari banaketa pandemiarekin lotutako egoeraren
garapenaren arabera izango da.
2. Saria ematea arautzen duten oinarriak ezagutzen eta onartzen ditugula.
3. Hamalau urtetik beherako familiako adingabeen ordezkari gisa, proiektuan izaera pertsonaleko haien daturik jasoko balitz,
datuak modu erabat konfidentzialean tratatuak izateko eta, jaso ziren helbururako, fitxategi batean sartzeko baimena ematen
dudala. Halaber, adierazten dut hamalau urtetik gorako familiako kideen baimena dudala haien izaera pertsonaleko datuak La
Fundacióni jakinarazteko, helburu berberarekin, eta baita hautagaitza hau aurkezteko ere. Horri dagokionez, proiektu honetan
familiako kideren baten datuak ematen badira, konpromisoa hartzen dut haiei horren berri emateko, eta baita klausula honetan
jasotako baldintzen berri ematekoa ere, La Fundaciónek datu horien titularrekiko duen jakinarazteko betebeharra betetzat
emateko.
4. La Fundacióni baimena ematen diogula aurkeztutako proiektua Epaimahaiko kideei helarazteko, aurrez hautatutako
hautagaitzak zeintzuk izango diren erabaki dezaten, eta sariak erabaki ditzaten.
5. La Fundacióni baimena ematen diogula aurkeztutako proiektuaren emaitzak argitaratzeko edota jendarteratzeko, artikulu,
argitalpen edo prentsaren bitartez; kontrako jakinarazpenik egon ezean, irabazleen izenak eta hautagaitzen ezaugarri orokorrak
argitaratzeko edota jendarteratzeko baimena ematen diogula.
6. Badakigula eta onartzen dugula sari banaketan egiten diren jarduerak grabatu edota argazkitan jaso ahal izango direla, eta
edozein hedabide edo euskarritan zabaldu ahal izango direla, ekitaldiaren berri emateko; horretarako baimena ematen dut.
7. Badakigula La Fundaciónek saritutako lanen kopia bana gordeko duela eta informazioaren konfidentzialtasuna bermatuko duela.
8. Irabaziko bagenu, adierazten dugu horrelako sariei dagokion zerga-araudia ezagutzen eta onartzen dugula.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko (e)anren

Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna:  FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO

Legitimazioa:  Interesduna bera.

Helburua:  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 Fundaciónetik 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.

Hartzaileak:  Fundación taldeko enpresak eta legez beharrezkoak diren Erakunde Ofizialak.

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

Jatorria: Interesduna bera edo haren legezko ordezkaria.

Informazio osagarria:  https://www.lafundacion.com/eu/pribatutasun-politika/

AURKEZTU DIREN DOKUMENTUAK
Parte-hartzeko datuen eskaera, sinatuta.
Jardunbide egokiaren deskribapena (orrialde bateko hedapenarekin), honako alderdi hauek azalduz:
- Familia osoak honako alor hauetan egiten dituen ohitura osasungarriak: elikadura, kirola, osasun emozionala, jolasak, aire
zabaleko aisia, hortzen zaintza, atsedena, komunikazioa, eta abar.
Jardunbide egoki horiek gizartera zabaltzeko modu zehatzak.
Marrazkiak/argazkiak/bideoak, beren edukiarekin familian egiten diren ohitura osasungarriak erakusteko balio badute baloratu
egingo dira.

FAMILIAREN ORDEZKARIAREN SINADURA:


	IZENABIZENAK: 
	HELBIDEA: 
	PK: 
	HERRIAHIRIA: 
	PROBINTZIA: 
	TELEFONO ZENBAKIA: 
	POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA: 
	HAUTAGAITZAREN TITULUA: 
	DATUEN BABESERAKO KLAUSULA: 
	jaunakandreak: 
	zenbakidun NANaren jabeak: 
	VitoriaGasteizen 2021eko: 
	eguna: 
	Sinadura (JPG, PNG, TIFF,: 
	) formatuan: 

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off


