DATUEN BABESA
MERKATARITZA
ELEKTRONIKOA
IKASTAROA
ENPRESENTZAT
EGOKITU ZURE ENPRESA ETA ZURE WEBA DBLO ETA IGMEZL LEGEETARA
IZEN-EMATE ORRIA
Mesedez, bete ezazu jarraian dagoen inprimakia zeure datuekin eta zeure enpresaren datuekin.
Asteriskoa (*) duten eremuak nahitaezkoak dira
Parte hartzailearen datu pertsonalak:
Izen-abizenak
Nortasun dokumentua* (adierazi zein)
Nortasun Agiri Nazionala

Atzerritaren Identifikazio Zenbakia

Nortasun zk.*
Jaioteguna*
Sexua

(yyyy/mm/dd)
Gizona

Emakumea

Telefonoa*
Enpresaren datuak:
Enpresa

IFZ/NAN/IFK*

Sektorea
Kargua
Helbidea*
Herria*

Posta-kodea *

Telefonoa*

Faxa

Urola Kostako Udal Elkartea
IFZ G20392064  Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08  idazkaritza@urolakosta.eus  www.urolakosta.eus

DATUEN BABESA
MERKATARITZA
ELEKTRONIKOA
IKASTAROA
ENPRESENTZAT
Pribatutasun-politika:
Bai, pribatutasun politika IRAKURRI dut eta osorik ONARTZEN dut
Hautatu bietako bat:
BAI, Euskadi + innovari eta Urola Kostako Udal Elkarteari izena eman dudan ekimenaren antzekoei buruzko
informazioa bidaltzeko baimena ematen diot.
EZ, ez dut nahi Euskadi + innovak eta Urola Kostako Udal Elkarteak izena eman dudan ekimenaren antzekoei
buruzko informaziorik posta elektronikoz bidaltzerik.

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA: DATU PERTSONALEN BABESA
Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak xedatzen duenez, zure eskabide-orriaren bidez eskuratutako
datu pertsonalak txertatuko ditugu “eskualdeko enpresak” izena duen fitxategian eta erabiliko eskabide honen helburu den
ekimena bideratzeko. Fitxategi horren helburua da eskualdeko enpresei lehiakortasuna areagotzeko informazioa eta laguntza
eskaintzea. Fitxategiaren erantzulea Urola Kostako Udal Elkartea da eta inskribatuta eta argitaratuta dago araubideak
ezarritako eran. Emandako datuak atzitzea eska dezakezula, bai eta, datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, goian
aipatutako Legeak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, Urola Kostako Udal
Elkarteari honako helbidera: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz.

SPRI: DATU PERTSONALEN BABESA
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraiki, jakinarazten dizugu web-gune honetan boluntarioki eman
dizkiguzun datu pertsonalak SPRIren (Urkijo Zumarkalea 36-4, 48011 BILBO) ardurapeko "KONTAKTUAK" edo "ZERBITZUAK"
fitxategietan gordeko ditugula. Fitxategi horien xedea da SPRIrekin harremana duten pertsonekin kontaktatzeko datuak
kudeatzea buletinetarako, ekitaldietarako, kanpainetarako, deialdietarako, gobernu batzordeetarako... edo SPRIk diseinatu
eta kudeatutako zerbitzuak helaraztea, hala nola informazioa, prestakuntza, nazioartekotzea eta aholkularitza. Informazio hori
eman ahal izango zaie enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumenak dauzkan Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko
enpresei. Datuak Babesteko Espainiako Agentziari jakinarazi zaio fitxategi hori sortu dela eta datuen erabateko segurtasuna
bermatzeko beharrezko diren segurtasun neurri guztiak dauzka. Gogorarazten dizugu eman dizkiguzun datuetara sar
zaitezkeela, eta beharrezko den kasuetan haiek zuzendu, aurka egin edo ezabatu ditzakezula, gorago aipatutako Legeak
ezarritako terminoetan, SPRIko Segurtasun Arduradunari idatzizko jakinarazpen bat igorriz lopd@spri.es
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