
-I. ERANSKINA- 
 -DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA- 

PERTSONA EDO ENTITATE ESKATZAILEAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA 

NAN, IFZ, AIZ edo IFK HELBIDEA TELEFONOA 

Zk.  ESKAILERA SOLAIRUA  PK  HERRIA 
 

[EZABATU EZ DAGOKIZUNA]  
BEREZ edo HONAKO HONEN IZENEAN*: 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA NAN, IFZ, AIZ edo IFK 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA 

NAN, IFZ, AIZ edo IFK  
 

HELBIDEA 
 

Zk.  
 

ESKAILERA SOLAIRUA 
 

 PK  HERRIA TELEFONOA 

FAXA  HELBIDE ELEKTRONIKOA 

Jakinaren gainean nago NAOn argitaratu dela (zk: ...........; data: ......................................) 
diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdia, xede honetarako: 
....................................................................................................................................................  
 
ESKAERA: Kontuan har dadila eskabidea. Horretarako, honako agiri hauek aurkezten ditut: 

 Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duten agiriak, eta, halakorik balitz, haren izenean ari den 
ordezkariaren nortasuna egiaztatzekoak. 
 Erantzukizuneko aitorpena, deialdi honen II. Eranskina eredu gisa hartuta, ziurtatzeko pertsona edo 
entitate eskatzaileak bete egiten dituela Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak eta deialdi 
honek exijitzen dituzten baldintzak, eta Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. 
artikuluan aipatzen diren onuradun izateko ezein debeku-ziok ez duela ukitzen. 
 Ziurtagiria, pertsona edo entitate eskatzaileak zergei eta Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak 
eguneratuak dituela frogatzeko, deialdiaren G.4) puntuan zehaztutako moduarekin bat.  
 Adierazpen bat, bertan adierazita beste administrazio, entitate edo pertsona publiko zein pribaturi 
helburu bera lortzeko eskatutako edo haiengandik dagoeneko jasotako diru-laguntzen zerrenda eta 
eskatutako kopurua, bertan zehaztuz entitateen izena eta jasotako zenbatekoa. (III. Eranskina). 
 Memoria bat, diru-laguntza zertarako eskatu eta proiektu, ekintza, jarrera edo jarduera hori 
deskribatzen duena. 
 Deialdi honen G.4) puntuan zehazten diren agiriak. 

 
Iruñean, ...........(e)ko..............aren .....(e)an.  
(Sinadura) 
 
 
DATUEN BABESA - Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu deialdi honetan jasotako datu pertsonalak diru-laguntza 
hau kudeatzeko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten 
fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu 
eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera 
(Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz.  

 



 
-II. ERANSKINA-  
-ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA- 
 

Izen-abizenak: ................................................................................................................................... 
Helbidea (jakinarazpenetarako):  
.................................................................................................................................................... 
NAN: ............................................ Telefonoa: ...................................... Faxa: .................................. 
Helbide elektronikoa: ......................................................................... Bere kabuz edo honako hau 
ordezkatuz (dagokionaren arabera): .................................................................... Helbidea: 
........................................................................ IFZ: ....................................... 

Telefonoa: ................................... Faxa: ................................................. Jakinaren gainean nago diru-
laguntzen deialdia egin dela, norgehiagokako araubidean, honetarako: 
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

AITORPENA:  

- Bete egiten ditut onuradun izateko Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak aipatzen dituen 
betekizun orokorrak eta Deialdi honetan ezarritako berariazko betekizunak oro. 

- Ez nau ukitzen Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluak onuradun izateko 
aipatzen dituen debeku-zioetako bakar batek ere. 

- Egunean ditut zergei nahiz Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak. 

- Konpromisoa hartzen dut eskatutako laguntzaren zenbatekoa erabiliko dudala diru-laguntza 
emateko oinarritzat hartu diren helburuak eta jarduerak betetzeko. 

- Konpromisoa hartzen dut adierazpen honek zehazten dituen inguruabarrak ziurtatzeko, 
errekerimendua noiz egin eta hortik hamabost eguneko epean, Diru-laguntzei buruzko Ordenantza 
Orokorraren 15.7 artikuluan ezarritakoarekin bat. 

 
Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri hau egin, eta sinatzen dut,   
 
 
Iruñean, ...........(e)ko..............aren .....(e)an. 
(Sinadura) 
 
 
 
DATUEN BABESA - Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu deialdi honetan jasotako datu pertsonalak diru-laguntza 
hau kudeatzeko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten 
fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu 
eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera 
(Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz.  

 



 
-III. ERANSKINA- 
 - ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA, XEDE BERERAKO DIRU-LAGUNTZA ESKATU IZANAREN 
GAINEAN- 
 

Izen-abizenak: ................................................................................................................................... 
Helbidea (jakinarazpenetarako):  
.................................................................................................................................................... 
NAN: ............................................ Telefonoa: ...................................... Faxa: .................................. 
Helbide elektronikoa: ......................................................................... Bere kabuz edo honako hau 
ordezkatuz (dagokionaren arabera): .................................................................... Helbidea: 
........................................................................ IFZ: ....................................... 

Telefonoa: ................................... Faxa: ................................................. Jakinaren gainean nago diru-
laguntzen deialdia egin dela, norgehiagokako araubidean, honetarako: 
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

AITORPENA eskatutako diru-laguntzaz bezainbatean: 

 Ez diet ezein diru-laguntzarik eskatu, deialdi honen xede bererako, nazioko edo nazioarteko beste 

administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste ezein partikularri –ezta haiengandik 

halakorik jaso ere–.  

 Diru-laguntza hauek eskatu dizkiet, deialdi honen xede bererako, nazioko zein nazioarteko beste 

administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste edozein partikularri: 

 

 Diru-laguntza hauek jaso ditut, deialdi honen xede bererako, nazioko zein nazioarteko administrazio 

publiko, erakunde publiko zein pribatu edota partikular hauen eskutik: 

 

Eskatutako diru-laguntzak: (zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa) 

 

 

 

 

Jasotako diru-laguntzak: (zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa) 

 

 

 

 

 

 
Iruñean, _____ (e)ko ________aren ____(e)an 
 
(Sinadura) 



-IV. ERANSKINA- 

-ENTITATE ESKATZAILEARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA EGINDAKO JARDUERAREN 
DESKRIBAPENA- 

 
 

 

Entitate antolatzailea ...................................................... IFZ ..................................  
Helbidea ................................................................................................................  
Telefonoa ...................................................... Telefono mugikorra .....................................  

Posta elektronikoa ..................................................................................................  
Entitatearen legezko ordezkaria (izen-abizenak) .......................................................   
 
 

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 
 

 
Sinatuta, 

 
 
   Iruñean, _____(e)ko _______aren ___(e)an 



 

 

 

 

  -V.1 ERANSKINA- 
 -PARTE-HARTZAILEEN ETA MONITORE ARDURADUNEN MODULUEN ZERRENDA- 

 
KIROL ESKOLA: ------------------------------------------------------ 

 
Koordinatzaile arduraduna .................................................................................................  

Tel. ........................................... Tel. mugikorra .................................................................  

 

 

-PARTE-HARTZAILEEN ETA MONITORE ARDURADUNEN MODULUEN ZERRENDA 

(Koadro bat bete modulu bakoitzeko) 
 
 

MONITOREA 
Izen-abizenak 

Eskolak zein zentrotan ematen 
dituen 

Eskola-
egunak eta -

orduak  

Prezioa 
eskola 

bakoitzeko 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Sinatuta, 
 

 
 

Iruñean, _____(e)ko _______aren ___(e)an  
 



-V.2 ERANSKINA- 
-PARTE-HARTZAILEEN ZERRENDA- 

 
 

KIROL ESKOLA: ---------------------------------------------------------- 
 

Koordinatzaile arduraduna .............................................................................................................. ... 

Tel.: .................................................. Tel. mugikorra ..................................................................... ... 

____________________________________________________________________________________ 

Jarduera zein zentro edo lekutan egiten den ........................................................................................   
Monitore arduraduna  ........................................ Telefonoa ................... Tel. mugikorra ........................   
Eskola-egunak eta -orduak  .................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
 

PARTE HARTZEN DUTENEN ZERRENDA 

 

Izen-abizenak Helbidea eta telefonoa Jaioteguna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Fitxa hau bete beharko da 12, 15, 20 edo 25 (kirolaren arabera) parte-hartzaileko modulu 
bakoitzeko     
  

Sinatuta, 
 
 

 
 
Iruñean, _____(e)ko _______aren ___(e)an  

 



-VI. ERANSKINA- 
 

 
 
 

 

Nafarroako Federazioa / Kirol Elkartea: ........................................................ 

 

 

 

Izen-abizenak: .................................................................... NAN: .......................... Aurreko 

datuen jabeak ...................... eskola-ordu eman ditu, guztira,2017-2018ko ikasturtean 

...................................................... ikastetxean/zentroan, orduko............ € jasota, 

...............................Kirol Eskolaren programan. Guztira .......................................... € jaso 

du. 
 
 
 
 
 
      Sin.: ............................................................ 
 
 
 
 



-VII. ERANSKINA- 
 
 

GALDATU BEHARREKO SEGURTASUN NEURRIAK  
 

OINARRIZKO MAILA 
 
Honako puntu hauetan, Iruñeko Udalak Fitxategiaren Arduradun diren entitateendako 
ezarritako kontrol-helburuak adierazten dira, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Legea garatzen duen Erregelamendua onetsi zuen abenduaren 21eko 
1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa betetzeko berme gisa, fitxategi eta trataera 
automatizatuei zein ez-automatizatuei aplikagarri zaizkien segurtasun neurriei dagokienez. Neurri 
horiek Oinarrizko Mailakotzat jotako datuetarako galdatu beharrekoak dira, eta laguntzak 
jasotzen dituzten entitateek hartu behar dituzte, datuen trataeraren arloan.  
 
Fitxategi eta trataera automatizatuei aplikagarri zaizkien segurtasun neurriak, oinarrizko 
mailakotzat hartutako datuei dagokienez, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 1. 
Sekzioko III. Kapituluko VIII. Tituluan arautu dira. 
 
1. Arau hauek laguntzak jasoko dituzten entitateek biltzen ahal dituzten datu pertsonalak oro 
ukitzen dituzte, edozein euskarri motatan bilduta ere, bai eta tratamenduaren ondorioz eskuratu 
eta gordailutako guztiak ere. 
 
2. Halaber, ukitzen dituzte, baita ere, aldi baterako sortzen ahal diren fitxategiak oro, zeinak 
haien sorrera eragin duten helburuetarako beharrezkoak izateari utzi ondoren ezabatuko baitira, 
halako moduz non ezinezko izanen baita geroago horiek berreskuratzea.  
 
3. Datu pertsonalak komunikazio-sareen bitartez eskuratzeko galdatu beharreko segurtasun 
neurriek datuak tokian-tokian eskuratzeko galdatzen den adinako segurtasun maila bermatu 
behar dute. 
 
4. Laguntza jaso duten entitateek bere gain hartzen dituzte datuen segurtasuna bermatze 
aldera hartu beharreko segurtasun neurriak, arauak eta prozedurak argitara emateko eta datuen 
tratamenduan zuzenean edo zeharka esku hartzen duten pertsona guztien artean zabaltzeko 
ardura, halako moduz non ekidinen baita datuak aldatu, galdu edo baimenik gabe tratatu edo 
eskuratzea. Halaber, Sekretua gorde beharraren gaineko informazioa emanen du; izan ere, 
Sekretua gorde beharra derrigorrezkoa da, legeak hala agindurik. 
 
5. Erabilitako informazio-sistema, prozesatutako datuen ezaugarriak eta horiek biltzen dituen 
euskarriaren izaera nolakoa, halako segurtasun neurriak hartu beharko dira. Hasieratik aitzina 
gerta litekeen edozein aldaketa edo eguneratzek berekin ekarriko du laguntzak jasoko dituzten 
entitateek hartutako segurtasun neurriak egokitzea. 
 
6. Laguntzak jaso dituzten entitateek bere gain hartzen dute erantzukizuna, zerbitzua eman 
bitartean datuen tratamenduan esku-hartzen duten pertsonek orok ezagut ditzaten hala 
helburuak eta haien eginkizunen norainokoa nola sortutako betebeharrak, bete behar diren 
arauak eta horiek ez betetzeak dakartzan ondorioak.  
 
7. Laguntzak jaso dituzten entitateek Gertakariak Erregistratzeko sistema bat ezarriko dute, eta 
bertan honako hauek agertuko dira: 
� Gertakariaren data eta ordua 



� Gertakari mota  
� Jakinarazpena egiten duenaren identifikazio-datuak 
� Gertatutakoaren ondorioak 
 
8. Funtzionamenduan atzemandako anomaliak edo okerrak oro berehalakoan jakinarazi beharko 
zaizkio Iruñeko Udalari, baldin eta haiek datu pertsonalen segurtasunean eragiten badute edo 
eragin badezakete.  
 
9. Laguntzak jasotzen dituzten entitateek beharrezko neurri prebentiboak edo zuzentzaileak 
hartuko dituzte hala gertakari hori konponduko dela bermatzeko nola datuen segurtasunaren 
gaineko ondorioak eta arazoak berriz gertatzeko aukera ezabatzeko edo minimizatzeko.  
 
10. Zerbitzua emateko tratamenduaren faseren batean halabeharrez parte hartu behar dutenek 
baino ez dituzte eskura izanen datu pertsonalak, fitxategiak eta horiei lotutako baliabideak.  
 
11. Laguntzak jaso dituzten entitateek erabiltzaileen mapa bat izanen dute, eta bertan jasota 
egonen da erabiltzaileetan zein sar daitekeen baliabide babestuetako zeinetara, eta erabiltzeko 
baimendutako bide mota ere. Sartzeko baimenak ezartzeko oinarri bakarra erabiltzaileari 
esleitutako eginkizunetatik datozen beharrak izanen dira, halako moduz non bermatuko baita 
datu eta baliabideetarako irismena murriztua izatea.  
 
12. Laguntzak jaso dituzten entitateek mekanismoak ezarriko dituzte sistemetara sartzea duten 
erabiltzaileak baimentzeko, erabiltzailearen identitatea segurtasun osoz egiaztatzeko helburuz eta 
identitate faltsutuak eta sarrera ez baimenduak ekidite aldera. 
 
13. Laguntzak jaso dituzten entitateek beharrezko segurtasun neurriak hartuko dituzte 
autentifikazio-prozesuak seguruak direla bermatzeko. Berariazko segurtasun- eta kontrol-
neurriak hartuko dira, erabiltzaileen pasahitzen kalitatea gordetzeko eta haien esleipena, 
hedapena eta biltegiratzea segurtasunez kontrolatzeko.  
 
14. Laguntzak jaso dituzten entitateek baliabideetara sartzeko kontrol mekanismo bat ezarriko 
dute, halakoa ezen erabiltzaileen sarrera baimendutako baliabideetara murriztuko baitu, betiere 
ezarritako baimenekin bat. Sarrera logikoaren kontrola administratzeko arduradunak 
identifikatuko ditu, eta horretarako izendatutako pertsonek bakarrik eman, aldatu edo deuseztatu 
ahalko dute datu eta baliabideetarako sarrera, eta, betiere, ezarritako segurtasun irizpideekin 
bat. 
 
15. Datu pertsonalak dituzten euskarriak oro –hala oinarri-datuak nola diru-laguntzaren xedea 
den tratamendua osatzen duten prozesuetatik datozenak– inbentariatu eginen dira, eta fisikoki 
identifikatu, edozein momentutan hauen berri izan ahal izateko moduan: 
� Kokapen fisikoa. 
� Edukia. 
� Biltzen duten informazioaren sentsibilitate- eta konfidentzialtasun-maila. 
 
16.  Laguntzak jaso dituzten entitateek behar diren segurtasun neurriak hartuko dituzte honako 
hauek bermatzeko: 
� Euskarriaren eta haren edukiaren babesa, betiere haren eskuragarritasuna bermaturik. 
� Kontrola, euskarrietara eta, ondorioz, horiek biltzen dituzten datuetara iristeko. 
 
17. Udalak eta laguntzak jaso dituzten entitateek behar diren segurtasun-neurriak hartu behar 
dituzte datu pertsonalak biltzen dituzten euskarriak trukatzean, euskarrien eta biltzen duten 



informazioaren osotasuna eta datuen konfidentzialtasuna babesteko egin beharreko joan-etorri 
guztietan. Fitxategiaren Arduradunak zehaztuko du, kasuan-kasuan, zein baldintzapetan eginen 
den lekualdaketa.  
 
18. Laguntzak jaso dituzten entitateen ardura da kontrolatzea haien tutoretzapean dauden 
euskarriak ez direla inongo kasutan eramanen haiek prozesatzeko edo biltegiratzeko 
izendatutako instalazioetatik kanpora, Fitxategiaren Arduradunak horren berri izan gabe eta 
horretarako baimenik eman gabe.  
 
19. Laguntzak jaso dituzten entitateek Fitxategiaren Arduradunaren jarraibideen arabera bakarrik 
erabiliko dituzte datuak, eta Arduradunak ez ditu datuok aplikatuko edo erabiliko diru-
laguntzaren xede den jardueraz besteko inongo helburutarako. Ez die beste pertsonei jakitera 
emanen, ezta datuak kontserbatzeko ere. 
 
BEHIN DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DEN JARDUERA AMAITU ETA GERO, DEUSEZTATU BEHARKO DIRA HALA DATU 
PERTSONALAK NOLA TRATAMENDUAREN XEDE IZAKI DATU PERTSONALEN BAT JASOTZEN DUEN EDOZEIN 
EUSKARRI EDO AGIRI. LAGUNTZAK JASO DITUZTEN ENTITATEEK DATUAK BESTE XEDE BATERA BIDERATU, HORIEK 
JAKINARAZI EDO DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DEN JARDUERAREN KLAUSULEK EZARRITAKOAREN KONTRA 
ERABILTZEN BADITUZTE, TRATAMENDUAREN ERANTZULETZAT ERE JOKO DIRA, ETA PERTSONA GISARA EGINDAKO 
ARAU-HAUSTEAK DIRELA-ETA ERANTZUN BEHARKO DUTE. 

 
 
 

 

 

 


