ESKABIDEA
2021eko DIRULAGUNTZAK DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN, GAIXOTASUN
MENTALA DUTENEN ETA ADINGABEEN EGOITZA-ZENTROEK NORBERA BABESTEKO
EKIPAMENDUAK ESKURA DITZATEN PROFESIONALENTZAT, COVID KASUEI
ETA/EDO KONTAKTU HURBILEI ARRETA EMATEKO. ESKABIDEA

1.

ENTITATE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

ENTITATE eskatzailearen DATUAK:
Entitatearen izena:
Helbidea:

IFK:
PK:

Helbide elektronikoa:

Herria:
Telefonoa:

HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK:
Izen-deiturak:

Kargua:

Harremanetarako helbide elektr.:

Harremanetarako telefonoa:

2.

ENTITATEAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

EGOITZA-ZENTROAREN TIPOLOGIA

Markatu X batekin

IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTITATEA
IRABAZI-ASMOA DUEN ENTITATEA
3.

DIRULAGUNTZA SARTZEKO BANKU KONTUA
Ordainketa egiteko, entitateak banku kontu bat izan behar du alta emanda Nafarroako Gobernuaren sisteman. Hala ez bada, behar bezala beterik aurkeztu beharko
da transferentzia bidez ordaintzeko eskaera, helbide honetan deskargatu daitekeena:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm

4.

PERTSONA ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

............................................................................................................................... jaunak/andreak,
............................................ NAN zenbakidunak, ............................................ IFZ duen entitatearen
legezko ordezkari denak ...................................................................................................................
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Honenbeste izan direla zentroan arreta jaso dutenak COVID-19a izateagatik eta/edo
sintomak edukita edo kontaktu hurbila izanda isolamendu behar izategatik:

HILABETEA

KOPURUA

 x bat idatzi behar den tokian.
Aipatu entitatea dirulaguntzen arloan Nafarroan indarra duen araudiari egokitzen zaiola eta
eskaera honetan agertzen diren datu guztiak egiazkoak direla.
Entitateak egunen dituela zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
Ez daukala ez administrazio ez zigor zehapenik, dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galarazten dionik, eta ez daukala horretarako desgaitzen duen legezko debekurik, barne harturik Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 18ko
17/2019 Foru Legean eta Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan sexuagatiko diskriminazioa gauzatu izanaren ondoriozkoak.
Ez du ukitzen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean dirulaguntzen onuradun izateari buruzko 13.2. artikuluan aipatzen diren inguruabar batek ere.
Baimena ematen diot Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari
(PAGNA) beharrezko kontsultak egiteko administrazio bereko organoetan edo beste administrazio batekoetan, interesdunek emandako informazioa egiazta dezan, bai eta eskatutako
baldintzak betetzen direla ere.
PAGNAri baimena eman ezean eskatutako baldintzak egiaztatzeko, horien frogagiriak aurkeztu beharko ditu. Aurkeztu ezean, ulertuko da dirulaguntzaren eskaeran atzera egiten duela,
eta artxibatu eginen da.
Agiri hauek aurkeztu ditut:
• NBEak erosteko fakturak.
• Kasuan kasuko ordainagiriak.
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Ohartarazpena
Adierazpen honetako datuak zehatzak ez badira edo faltsuak badira, dirulaguntza ukatuko
da, edo kasua zein den, emandako dirulaguntza baliogabetuko da, ezertan galarazi gabe izan
daitezkeen erantzukizunak.

Tokia, eguna eta sinadura:

Baimena ematen diet.
Nafarroako Gobernuan eskubide sozialen arloan eskuduna den departamentuari, eskabide honetako datuak jakinarazteko, baldin eta helburua historikoa, estatistikoa edo zientifikoa bada, nori eta Foru Komunitatearen eremuan, aipatutako departamentu horrekin lankidetzan (teknikoa eta/edo ekonomikoa) aritzen diren gizarte-ekimenezko entitateei, eta, betiere, datu pertsonalak
babesteko araudian ezarritako baldintzak beteta.

DBLOren klausula.
Agiri honetan eskatzen den informazioa beharrezkoa da laguntza-eskaera tramitatu ahal
izateko. Eskabide honetan bildutako datuak legearen arabera tratatu edo laga beharko dira.
Jakinarazten dizugu badirela Prestazio eta gizarte zerbitzuen eta Gizarte zerbitzuen erabiltzaileen
informazio sistemen fitxategiak, zeinen helburua baita eskubide sozialen alorrean eskumena duen
Nafarroako Gobernuko departamentuari eskatzen zaizkion laguntza eta zerbitzuak kudeatzea,
entitate horrexen beraren ardurapean; beraz, datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haien aurka jotzeko legezko eskubideak erabili nahi izanez gero, entitate horretara jo beharko da, helbide honetan: González Tablas, 7. 31005, Iruña. Jakinarazpen hori egiten da honako arau hauek betetzeko:
Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoaren 11. artikulua eta Datu-pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak
babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikulua.
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