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ARTE SORKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK 2021
ESKAERA-ORRIA ESKATZAILEA
Izen-abizenak

Sexua - Generoa
Helbidea

NA/IFK

Emakumezkoa

Gizonezkoa

E-posta

Ez-bitarra
Herria

PK

Telefonoa

AURKEZTEN DIREN AGIRIAK
Eskaera-orri ofiziala, behar bezala beteta.
Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
Elkartearen IFK-ren kopia.
Proiektuaren memoria laburra.
Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren diseinu zehatza.
Garatzeko epea zein den.
Artistaren Curriculum Vitae-a, kultur arloari dagokiona.
Proiektuaren gastu eta diru-sarreren aurrekontu zehatza eta orekatua.
Hernanin erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria (ez da nahitaezkoa), edo Hernanin bere jarduera artistikoa
garatzen duela ziurtatzen duen agiria.
Dirulaguntza jasotzearekin batera, hartzen diren konpromisoak

•

Egitasmoa garatzen ari dela gertatzen diren gorabehera guztiak Udalari jakinaraztea, gertatu bezain laster.

•

Dirua gastatzen ez bada, dirulaguntza itzultzea.

•

Helburuak funtsean aldatuz gero, dirulaguntza itzultzea.

•

Udalak ezarritako betekizun guztiei eta bete beharreko arauei men egitea.

Hernani,

Eskatzailearen sinadura

Datuen Babesa
Tratamenduaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudeatzea, dagokion udal departamentuaren bitartez
Eskubideak: Hernaniko Udalean datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita beste eskubide batzuk ere. Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa.
Erreferentzian adierazi: Datuen Babesa
Informazio gehigarria: 1. eranskina: Datuen Babeserako informazio gehigarria
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ARTE SORKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK 2021
I. ERANSKINA

AURREKONTUA
Hornitzailearen izena

Kontzeptua – azalpena

1
2
3
4
5

Artistaren diru-saria, aurrekontuaren %10a gutxienez

6
7
8
9
10

Diru-sarrerak
Hernaniko Udalari eskatzen zaion diru-kopurua

11
Beste erakunde batzuei eskatutako diru- kopurua. Zehaztu
zein diren: publikoak zein pribatuak.
12
13
14
15

16

GUZTIRA: sarrerak ken gastuak

Gastuak BEZ barne

Sarrerak
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I. ERANSKINA – DATUEN BABESERAKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Tratamenduaren arduraduna
Nortasuna: Hernaniko Udala – IFZ: P2004300F
Helbidea: Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa
Telefonoa: 943 337 000
Datuak babesteko Ordezkaritza (DBO): dbd@hernani.eus
Helburua
Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudetzea, dagokion udal departamentuaren bitartez
Irudiak gordetzeko epea
Bildu zireneko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den
denboran gordeko dira. Udalean aplika daitekeen artxibo eta dokumentazio araudian xedatutakoari jarraituko zaio.
Legitimazioa
Emandako datuak tratatzeko lege-oinarria, bai formularioan bai erantsi daitekeen dokumentazioan, DBEOren 6.1.e) artikulua izango da:
tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako
eginkizun bat betetzeko:
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
Eskatutako datuak beharrezkoak dira eskabidea behar bezala izapidetzeko.
Hartzaileak
Ez dago aurreikusita datuak hirugarrenei komunikatzea, ez eta datuen nazioarteko transferentziarik egitea ere, legeak hala agintzen ez badu.
Eskubideak
Eragindako pertsonek eskubide hauek dituzte:
Udala beren datuak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzekoa.
Beren datu pertsonaletara sartzekoa, oker daudenak zuzentzeko eskatzekoa eta, hala badagokio, ezabatzeko eskatzekoa, datuak dagoeneko
ez badira beharrezkoak bildu ziren helbururako, besteak beste.
Inguruabar jakin batzuetan:
-Beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzekoa; kasu horretan Udalak erreklamazioak egiteko edo erreklamazioetatik defendatzeko
bakarrik erabiliko ditu.
-Beren datuen tratamenduaren aurka agertzekoa. Kasu horretan Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo premiatsuak
baldin badaude edo balizko erreklamaziorik egin edo haietatik defendatu behar bada, erabaki indibidual automatizatuen tratamendua ere
sartzen dela.
-Datuen eramangarritasuna eskatzekoa, berak jaso ahal izateko edo beste arduradun bati helarazteko, erabilera arrunteko eta irakurketa
mekanikoko formatu egituratu batean.
Eskubideak Hernaniko Udalean gauzatu ahal izango dira. Helbidea: Gudarien plaza, 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian hau adierazi beharko
da: Erref. Datuen babesa.
Zure eskubideak baliatzean behar bezala artatu ez bazaituzte, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Helbidea:
Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 71-3. solairua, 01008 Gasteiz.
Nolanahi ere, lehenik erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Udalaren Ordezkaritzan
Info gehiago: https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak

dbd@hernani.eus

