HAZILAN 2018
Proiektu honen %50 Europako Gizarte Funtsak (EGIF) finantzatuko du
eta beste %50 Urola Kostako Udal Elkarteak

ESKAERA-ORRIA: ENPRESAK
1. ENPRESAREN DATUAK
Izen
komertziala
Helbide soziala
Telefonoa
Email@

CIF
Udalerria
PK

2. ORDEZKARIAREN DATUAK
Izen-abizenak
Telefonoa
Email@

Kargua

3. EGUNGO EGOERA
Proiektuan parte hartzeko arrazioa

........................(e)n, 2018ko .............................ren .........(e)(a)n

Sinadura (izen-abizenak)
Inprimaki honetan emandako datuak egiazkoak dira, datuak babesteari buruzko inprimaki honen
atzealdeko informazioaren jakinaren gainean nago eta baimena ematen dut datu horiek tratatzeko.

Ikus datu pertsonalak babesteko informazioa atzealdean

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, eskatutako datuak tratatzeko
moduari buruzko informazioa duzu ondoren.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Eskualdeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko programak kudeatzea: Hazilan programa. Datu tratamenduan ez da
erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Datu tratamentuaren objektu den zerbitzu edo programa amaitu arte edota horren zuriketa epealdia amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak eta mankomunatutako udalek eskuordetutako
eskumenak.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta harremanetarako
datuak, langileen datu akademiko eta profesionalak, konpetentzia sozioprofesionalei buruzko datuak, enpresaren
jardueraren datuak eta datu ekonomikoak. Ez da tratatzen bereziki babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik programa garatzeko diru-laguntza eman duten erakunde publikoei, dirulaguntzaren zuriketa egiteko beharrezkoa den heinean. Ez da datu horien transferentziarik aurreikusten hirugarren
herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua murrizteko
eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol Agintaritzari (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.

Ekintza hau Euskal Herriko 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez egin da. Proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain
zuzen ere, Europako Gizarte Funtsak eman du.

