APARTEKO LAGUNTZEN ESKAERA, COVID-19AREN ONDORIOZ ALDI BATERAKO ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEEN ERAGINPEAN DAUDEN LANGILEENTZAT

ESKATZAILEAREN DATUAK
Lehen deitura

NANa / AIZ / Pasaportea

Bigarren deitura

Telefono finkoa

Izena

Telefono mugikorra

Helbide elektronikoa

HELBIDEA
Helbidea (kalea, plaza...)

Atari
zenbakia

Herria

Eskailera

Solairua

Posta kodea

Letra

Probintzia

14 URTETIK GORAKO BIZIKIDEEN IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. deitura

2. deitura

Izena

NANa / AIZ / Pasaportea

Ahaidetasuna

FINANTZA ENTITATEAREN DATUAK PRESTAZIOA BERTAN ORDAINTZEKO
ORDAINKETAKO
KONTUA

IBAN

E S

ABEEEa ZENBAT EGUNETAN APLIKATU DA UZTAIL, ABUZTU ETA IRAILEAN.
Uztaila
Abuztua
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ABEEEa DELA-ETA ETENDAKO LAN KONTRATUAREN DATUAK
Enpresaren
Sozietate izena
IFZ

Lan kontratuaren %

ABEEEa DELA-ETA LANALDI MURRIZTUKO KONTRATUAREN DATUAK
Kontratuaren
Enpresaren IFZ
Sozietate izena
lanaldiaren %
ABEEEa baino lehen

Kontratuaren
lanaldiaren %
ABEEEan zehar

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN DEKLARATZEN DUT
Eskaera honetan adierazten diren datu guztiak egiazkoak direla.
Ez nau ukitzen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean dirulaguntzen onuradun izateari buruzko 13.2. artikuluan aipatzen diren inguruabar batek ere.
Ez daukat ez administrazio ez zigor zehapenik, dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko
aukera galarazten didanik, eta ez daukat horretarako desgaitzen nauen 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 dut jasotzen kontzeptu eta xede bererako beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrerarik, ez
Nafarroako Gobernuaren partetik ez eta beste ezein administrazio edo entitate publiko zein pribaturen partetik ere.
Agiri hauek aurkeztu ditut:
Lan bizitzari buruzko txostena
ABEEEaren eranginpeko kontratua(k)
Kotizazio oinarriei buruzko txostena
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BAIMENA EMATEN DIOT
o Nafarroako Gobernuan zerbitzu sozialen arloan eskuduna den departamentuari, administrazio publiko eskudunek dituzten fitxategi publikoetan egiaztapenak eta kontsultak egin ditzan, eskatutako
baldintzak eta inguruabarrak betetzen ditudala egiaztatze aldera, eta, berariaz, Nafarroako Foru
Ogasunak nire eta nire familia-unitateko kideen errenta-mailaren gaineko datuak egiaztatzeko.
o Nafarroako Gobernuan zerbitzu 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.

Eskatzailearen edo ordezkariaren sinadura

........................(e)n, 20......(e)ko ........................aren ........(e)(a)n.

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 zerbitzu 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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