
1.-ESKATZAILEAREN DATUAK (ikerlanaren zuzendaria)

Izen-abizenak NAN zk.

Kalea, ataria, solairua, atea Herria/hiria Posta kodea

Probintzia Telefonoa Helbide elektronikoa Sexua

2.- ESKAERA MOTA

      Norbanakoa                 Taldekakoa

Taldeko partaideen izen-abizenak NAN zk.

3.- ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK:

      NANaren fotokopia
      Unibertsitateko tituluaren eta ziurtagirien fotokopiak 
      Hizkuntza eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia 
      Curriculuma (ereduaren araberakoa) 

(Eskaera taldekoa bada, taldekide guztienak)

      Gaiari buruzko proiektua (gehienez 15 orrialdekoa) 
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Behean sinatzen duenak hauxe AITORTZEN DU:

1-      Eskaera  honi  dagokion  beka  deialdiko  oinarriak  ezagutzen  dituela  eta  eskatutako
baldintza guztiak betetzen dituela.

2-      Ez dagoela sartuta Diru-laguntzetarako Lege Orokorraren 13.2 artikuluak onuradun izateko
aurreikusitako  debekuetan  eta  betetzen  dituela,  era  berean,  Zumaiako  Udalak  diru-
laguntzak emateko 2011-01-26ko ordenantzaren 11. artikuluan zehaztutako baldintzak.

3-      Eskabidean azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta eskatutakoan agiri original bidez
zurituko dituela hitzematen du.

Zumaian, 20  ko    ren   an  

Sinadura

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren
arabera, eskabide hau betetzerakoan emandako datuak Zumaiako Udalaren jabetzako fitxategi
batera igaroko direla jakinarazten zaizu. Era berean, jakinarazten dizugu, zure datuak fitxategian
gordeta  geldituko  direla  eta  deialdi  publiko  honetako  helburuetarako  soilik  erabiliko  direla.
Bestalde, datuetara iristeko, zuzentzeko, indarrik gabe uzteko eta datuen aurka egiteko, Zumaiako
udaletxera  jo  dezakezula  jakinarazten  dizugu:  Zumaiako  Udala,  Foruen  enparantza  1.  20750
Zumaia, Gipuzkoa. Udala ez da inolaz ere izango emandako datuen zilegitasun, egiatasun eta
zehaztasunen erantzule. Datuak aldatzen badira, zure erantzukizuna da hori Udalari jakinaraztea.
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