ESKABIDEA, BALIABIDE EKONOMIKORIK EZA ETA LANPOSTU BAT ERDIESTEKO ZAILTASUN
BEREZIAK DITUZTELA FROGATZEN DUTEN GENERO INDARKERIAREN BIKTIMEK
DIRULAGUNTZA JASOTZEKO
297/2009 FORU AGINDUA
ESKATZAILEAREN DATUAK:
Izen-deiturak:
NANa/AIZ:
Helbidea:
Udalerria:

Jaioteguna:

Probintzia:

Harremanetarako telefonoa:

Posta-kodea:

Helbide elektronikoa:
ESKATZAILEA ORDEZKATZEN DUEN PERTSONAREN DATUAK:
Izen-deiturak:
Helbidea:
Udalerria:
Probintzia:
Helbide elektronikoa:

NANa/AIZ:

Harremanetarako telefonoa:

INGURUABAR PERTSONALAK:
Hileko diru sarrera garbiak:
%33ko edo hortik goitiko desgaitasuna, ofizialki aitortua:
Ofizialki aitortutako desgaitasun-maila:

BAI

EZ

FAMILIAKO ERANTZUKIZUNAK:
AHAIDEGRADUA

IFZ/AIZ

DEITURAK ETA IZENA

JAIOTEG
UNA

DESGAITAS
UN-MAILA

HILEKO DIRUSARRERAK

Eskatzaileak
BERE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DU eskatutako laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituela
eta eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak direla.
BAIMENA EMATEN DU aitortutako datuei buruzko kontsultak egiteko eta horiek beste administrazio publiko
batzuei lagatzeko, laguntzaren kudeaketa kontrolatzeko.
AGIRI HAUEK AURKEZTEN DITU (X bat jarri):
OHARRA: ez dira aurkeztu beharko Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Emakumeen aurkako Indarkeriaren eta Informazioaren
Atalaren esku dauden agiriak.

Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia. Nazionalitate espainiarra ez duten pertsonek, haren ordez,
pasaportearen, egoitza baimenaren eta lan-baimenaren fotokopia aurkeztu beharko dituzte.
Genero-indarkeriaren biktima izaera duela frogatzen duen agiria, Foru Aginduaren 4.a) artikuluan adierazi
bezala.
Ordainketa transferentzia bidez egiteko eskaera.
Erroldaren ziurtagiria, eskaera egin baino gehienez ere hilabete lehenago egina.
Eskatzaileak familiako erantzukizunak dituela adierazten badu:
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Bere kargura dituen ahaideen nortasun-agiri nazionalaren fotokopia, nortasun-agiria eduki behar badute, edo
pasaportearen fotokopia, nazionalitate espainiarra ez badute.
Familia-liburuaren fotokopia.
Kargura dituen ahaideekin bizi bada, etxebizitzan bizi diren pertsona guztiak sartu beharko dira erroldaren
ziurtagirian.
Kargura dituen ahaideekin bizi ez bada, elikagaien betebeharra ezartzen duen hitzarmenaren edo ebazpen
judizialaren fotokopia.
Eskatzaileak bere kargura etxean hartutako adingabeak baditu, harrera judizialaren edo
administratiboaren agiria.
Eskatzaileak berak edo kargura duen ahaideren batek desgaitasuna duela adierazten badu, hori frogatzen duten
agiri ofizialen fotokopia.
Ohiko etxebizitzak sorrarazitako gastuak dituela adieraziz gero, azken hilabeteko ordainagiria.
Zera ESKATZEN DU: baliabide ekonomikorik eza eta lanpostu bat erdiesteko zailtasun bereziak dituztela frogatzen
duten genero-indarkeriaren biktimentzako dirulaguntza ematea, norberaren eta familiaren inguruabarren
araberakoa.

Tokia eta
eguna

Sinadura eta
izena

Ematen diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua izanen da. Datu hauek datu pertsonalak babesteko
arau indardunetan xedatutakoari jarraikiz tratatuko dira, hots, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari jarraikiz eta abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoari jarraikiz. Hortaz, tratamenduari buruzko informazio hau adierazten zaizu:
Tratamenduaren amaiera: jakinarazten da ezen datu pertsonalen fitxategi batean sartuko direla eskabide honetan egon daitezkeen datu pertsonalak, eta Nafarroako
Gobernuak tratatuko dituela, honako dirulaguntza honetarako eskaerak kudeatzeko xedez: baliabide ekonomikorik eza eta lanpostu bat erdiesteko zailtasun bereziak
dituztela frogatzen duten genero-indarkeriaren biktimei zuzenduriko dirulaguntza.
Datuak kontserbatzeko irizpideak: alderdi guztiek tratamenduaren helburuari eusteko interesa duten bitartean kontserbatuko dira, eta helburu horretarako beharrezkoak ez
direnean, ezabatu eginen dira, egokiak diren segurtasun-neurriak hartuz datuen pseudoanonimizazioa edo erabateko suntsiketa bermatzeko.
Datuen komunikazioa: klausula hau sinatzean, baimena ematen da aitortutako datuei buruzko kontsultak egiteko eta horiek beste administrazio publiko batzuei lagatzeko,
espedientearen kudeaketa kontrola dadin. Halaber, baimena ematen da zuzenean eta/edo telematikoki jaso daitezen eskaera hau ebazteko behar diren datuak.
Interesdunak dituen eskubideak:
•
•
•

Baimena noiznahi kentzeko eskubidea.
Datuetan sartu, zuzendu eta ezerezteko eskubidea eta datuak tratatzeari mugak jartzeko edo aurka egiteko eskubidea.
Kontrol Agintaritzaren aurrean (agpd.es) erreklamazioak aurkezteko eskubidea, baldin eta uste baduzu tratamendua ez dela indarreko araudiaren
araberakoa.

Datuak tratatzeko baimena eman ezean, ezin zara eskatutako laguntzaren onuradun izan.
Harremanetarako datuak, eskubideez baliatzeko:
Posta-helbidea: Nafarroako Berdintasunerako Institutua Alondegi kalea 1, 2. solairua.
31002 IRUÑA
instituto.navarro.igualdad@navarra.es

Helbide elektronikoa:

Aurrera egiteko, onartu egin behar duzu aurreko klausula irakurri duzula eta ados zaudela.

ONARTZEN
ESKATZAILEA:

ETA

SINATZEN

DU,

TOKI

ETA

EGUN

BERETAN

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUAREN ZUZENDARI KUDEATZAILEA
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