DIRULAGUNTZA ESKAERA,
UEUk (Udako Euskal Unibertsitateak)
antolatutako ikastaroetarako.
Esp. zk.a:

ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jakinarazteko helbidea
Probintzia

NAN zk.a
Herria

Herrialdea

Telefonoa(k)

K.P.

Jaioteguna

e-posta

Fax-a

Norbere izenean

Beste baten izenean

Ordezkatuaren datuak
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

NAN zk.a

IKASTAROARI BURUZKO DATUAK
Ikastaroaren izenburua
Noiz hasi da ikastaroa?
Noiz bukatu da ikastaroa?
Ordu kopurua:
OHARRAK

EGINDAKO GASTUAK ETA LAGUNTZA ESKAERA
Gastuaren zenbatekoa

€

Eskatzen den kopurua

€

ESKATUTAKO BESTE LAGUNTZEN INFORMAZIOA (eskatu bada)
Eskaera egin zaion erakundea (edo erakundeak)
Eskatutako kopurua:

€

Jasotako kopurua(k):

€

Eskaeraren egoera:

UDALAK DIRULAGUNTZA ORDAINTZEKO DATUAK
Entitatea

IBAN

Titularra

Zk.a
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Sinatzaileak bere erantzukizunpean adierazten du:
- Bergarako Udalak onartu eta argitaratu duen dirulaguntzaren arauegia ezagutzen duela eta
onartzen duela
- Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak (Diru-laguntzen Lege Orokorrak) 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan diru-laguntzak jasotzeko aurreikusten dituen debekuetako batean ere ez dagoela
sartuta.

Halaber, ondorengo honen jakitun geratzen da:
- Inprimaki honetako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala
baimenduta dauden fitxategietan sartuko direla. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik
erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal
izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.
- Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal
izango duela ondorengo helbidera zuzenduta: Bergarako Udala. San Martin Agirre plaza, 1 20570 Bergara.

Data eta sinadura / Fecha y firma

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIEN ZERRENDA
Eskaera orri hau, behar bezala beteta eta sinatuta.
Nortasun Agiria.
Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko
da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
Matrikularen ordainagiria.
UEUk (Udalko Euskal Unibertsitateak) emandako ziurtagiria, ikastaroan parte hartu izana egiaztatuko duena.
Langabetu-txartelaren kopia (lanik gabe egonez gero). Edo ikaslea dela eta, behintzat, aurreko ikasturtean
ikasle izan dela egiaztatzen duen ziurtagiria (%100eko laguntza lortu ahal izateko aurkeztu beharrekoa).
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