
LEHENDAKARITZA 
Trantsizio Sozialaren eta 2030 
Agendaren Idazkaritza Nagusia 
Gazteria zuzendaritza 
 

LEHENDAKARITZA 
Secretaría General de Transición 
Social y Agenda 2030 
Dirección de Juventud  
 

1. ERANSKINA: JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENAREN EREDUA,

ERAKUNDEAREN DATUAK
Izena: IFZ/IFK: 

Helbidea: Kalea eta zk.:

Herria: PK: Probintzia:

Telefonoa: Helbide elektronikoa: 

JARDUERAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Izena eta bi abizen:  NAN zk.: 

Helbidea: Kalea eta zk.: 

Herria: PK: Probintzia:

Telefonoa: Helbide elektronikoa: 
Haur eta gazteen astialdiko zuzendari titulu edo diplomaduna (kopia erantsi).

Honako jarduera hau burutuko duela jakinarazten du:

Kanpamentua   Udalekua    Ibilaldia        Auzolandegia 

Hasiera-data: Amaiera-data: 

ERABILIKO DEN LURSAILAREN, INSTALAZIOAREN EDO ERAIKINAREN DATUAK
Ostatu-
gauetako 
bakoitzeko 
data

Instalazio edo 
lursailaren izena

Helbidea, Herria
(Lursaila erabiliz gero, 
udalaren txostena 
erantsi)

Lurralde 
historikoa
(Araba, Bizkaia 
edo Gipuzkoa)

Jabea:
 (Erantsi baimena, 
erabiltze-kontratuaren 
kopia, erreserba edo 
kasu bakoitzean 
dagoena)

 1 orrialdea 3-tik

Kontsumituko den uraren jatorria:  Udal sarea     Iturri publikoa             Iturburua Erreka  

Beste horniduraren bat (zehaztu): 

Surik egingo al da kanpamentuan?:   Bai        Ez



Mutil-kopurua:       Neska-kopurua:            Nagusienaren adina:      urte  Gazteenaren adina:            urte

Gizonezko begiraleen kopurua   Emakumezko begiraleen kopurua:  
(erantsi tituluen edo diplomen kopiak)

Gizonezko zuzendarien kopurua:   Emakumezko zuzendarien kopurua: 
(erantsi tituluen edo diplomen kopiak)

Laguntzaileen kopurua:   Partaide-kopurua: 

PARTAIDEEN DATUAK

Erakunde antolatzaileak zera adierazten du:

Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK

 2 orrialdea 3-tik

ESKATZAILEAREN SINADURA

       n, 20 ko        ren (e)an



Erantsitako agiriak:
- Ostatu hartzeko erabiliko den toki guztien jabearen edo administratzailearen baimena.
- Tituluen edo diplomen fotokopiak.

Gainera, lursaila erabiliz gero:
- Udalaren edo administrazio-batzarraren aldeko txostena.
- Lursailera iristeko plano grafikoa.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Gazteria Zuzendaritzaren 
kontaktuen agenda.

• Tratamendu-arduraduna:  Gazteria Zuzendaritza, Lehendakaritza. 
  
 

• Helburua: Zuzendaritzak gazteriaren alorrean antolatutako jarduerak, ekitaldiak eta programak kudeatzea 
eta zabaltzea komunikazio-kanalen bidez. Harremanetan jartzea, kontsulta eta eskaerei erantzutea eta zer-
bitzu eta programei buruzko informazioa bidaltzea.

• Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

• Hartzaileak:  Ez da daturik lagatzen
• Eskubideak : Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian 

jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
• Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri 

eta zehaztua:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/041700-capa2-eu.shtml 

Araudia:
• Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/

eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).
• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatze-

koa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

 3 orrialdea 3-tik
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1. ERANSKINA: JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENAREN EREDUA,
ERAKUNDEAREN DATUAK
Izena: 
IFZ/IFK: 
Helbidea: Kalea eta zk.:
Herria: 
PK: 
Probintzia:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa: 
JARDUERAREN ARDURADUNAREN DATUAK
Izena eta bi abizen:  
NAN zk.: 
Helbidea: Kalea eta zk.: 
Herria: 
PK:
Probintzia:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa: 
Haur eta gazteen astialdiko zuzendari titulu edo diplomaduna (kopia erantsi).
Honako jarduera hau burutuko duela jakinarazten du:
Kanpamentua 
  Udalekua 
   Ibilaldia  
      Auzolandegia 
Hasiera-data: 
Amaiera-data: 
ERABILIKO DEN LURSAILAREN, INSTALAZIOAREN EDO ERAIKINAREN DATUAK
Ostatu-
gauetako 
bakoitzeko 
data
Instalazio edo 
lursailaren izena
Helbidea, Herria
(Lursaila erabiliz gero, 
udalaren txostena 
erantsi)
Lurralde 
historikoa
(Araba, Bizkaia 
edo Gipuzkoa)
Jabea:
 (Erantsi baimena, 
erabiltze-kontratuaren 
kopia, erreserba edo 
kasu bakoitzean 
dagoena)
 1 orrialdea 3-tik
Kontsumituko den uraren jatorria:  Udal sarea  
   Iturri publikoa 
            Iturburua
Erreka  
Beste horniduraren bat (zehaztu): 
Surik egingo al da kanpamentuan?:   Bai 
       Ez
Mutil-kopurua: 
      Neska-kopurua:            Nagusienaren adina: 
     urte  Gazteenaren adina:            urte
Gizonezko begiraleen kopurua 
  Emakumezko begiraleen kopurua:  
(erantsi tituluen edo diplomen kopiak)
Gizonezko zuzendarien kopurua: 
  Emakumezko zuzendarien kopurua: 
(erantsi tituluen edo diplomen kopiak)
Laguntzaileen kopurua: 
  Partaide-kopurua: 
PARTAIDEEN DATUAK
Erakunde antolatzaileak zera adierazten du:
Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
 2 orrialdea 3-tik
ESKATZAILEAREN SINADURA
       n, 20
ko
       ren
(e)an
Erantsitako agiriak:
- Ostatu hartzeko erabiliko den toki guztien jabearen edo administratzailearen baimena.
- Tituluen edo diplomen fotokopiak.
Gainera, lursaila erabiliz gero:
- Udalaren edo administrazio-batzarraren aldeko txostena.
- Lursailera iristeko plano grafikoa.
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Gazteria Zuzendaritzaren 
kontaktuen agenda.
• Tratamendu-arduraduna:
 Gazteria Zuzendaritza, Lehendakaritza.
 
 
• Helburua: 
Zuzendaritzak gazteriaren alorrean antolatutako jarduerak, ekitaldiak eta programak kudeatzea 
eta zabaltzea komunikazio-kanalen bidez. Harremanetan jartzea, kontsulta eta eskaerei erantzutea eta zer-
bitzu eta programei buruzko informazioa bidaltzea.
• Legitimazioa:
Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
• Hartzaileak:
 Ez da daturik lagatzen
• Eskubideak
: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian 
jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
• Informazio osagarria: 
Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri 
eta zehaztua:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/041700-capa2-eu.shtml 
Araudia:
•
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (
www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/
eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
).
•
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatze
-

koa. (
www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
)
 3 orrialdea 3-tik
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