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Ordezkariaren edo
erreferentziazko
pertsonaren datuak

*F08*

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEKO
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

Mendeko pertsonaren izena, abizenak eta NAN/IFZ • AIZ • Beste bat

1. Ordezkariaren datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea (Kalea/ Plaza)

P.K.

Eskailera

Zenbakia Blokea

Udalerria

Telefono finkoa

Izena

Solairua Atea

Probintzia /L.H. NAN/IFZ • AIZ • Beste bat

Herria

Sakelako telefonoa

Helbide elektronikoa

Pertsona interesdunarekin zer harreman duen
Legezko ordezkaria

Egitatezko zaintzailea

2. Erreferentziazko pertsonaren datuak (Eranskin honen 1 atalean, legezgo ordezkari edota egitazko zaintzailerik

izendatu ez bada bakarrik bete)
Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea (Kalea/ Plaza)

P.K.

Jakinarazpenetarako helbidea:

Eskailera

Zenbakia Blokea

Udalerria

Telefono finkoa

Izena

Probintzia /L.H. NAN/IFZ •AIZ • Beste bat

Herria

Helbide elektronikoa

Sakelako telefonoa

Propioa

Solairua Atea

Erreferentziazko pertsona

Ordezkariaren pertsona

NIRE ARDURAPEAN ADIERAZTEN DITUT HONAKOAK:
Eskabide honetan adierazitako datuak benetakoak direla. Beharrezko egiaztapenak eta fitxategi publikoei kontsultak egiteko baimena ematen dudala,
aitortutako datuak Administrazio Publiko eskudunen eskuetan daudenekin bat datozela ziurtatzeko. Badakidala aurrerantzean gerta daitezkeen eta 1.
eskaera honi eragin diezaioketen aldaketen berri Gizarte Ongizatearen Foru Erakundeari ematera behartuta nagoela, 15 egutegi-egunen epean aldaketa gertatzen den egunetik hasita.

-(n), 20

RE. 19/268

Mendekotasuna duenaren
sinadura

Legezko ordezkariaren
sinadura

-(e)ko

-ren

Erreferentziazko pertsonaren
sinadura

-(e)an
Egitatezko zaintzailearen
sinadura

DBLO Lege Oharra: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazten dizu orri honen bidez emango dituzun datu pertsonalak Laguntza, Programak eta Zerbitzuak
eta Zentroak fitxategietan sartuko direla, laguntza, programa, zerbitzu eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko dagozkion eremu funtzionaletako (Esku hartze soziala,
Pertsona ezinduak, Adinekoak edo Adingabeak eta Familia) zentro horiek kudeatzeko. Zu eskatutako zerbitzuaren edo baliabide ekonomikoaren edo laguntzaren pertsona
onguradunaren legezko ordezkaria, egitatezko zaintzailea edo erreferentziazko pertsona zara. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko erregistroan daude fitxategi horiek, eta
beharrezko segurtasun neurriak dituzte.
Halaber, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazten dizu beste administrazio publiko, erakunde eta organismo batzuei zure datu pertsonalen berri eman
dakiokeela, GOFEren antzeko eskumenak, eta legez egokiak direnak, betearazteko, eskatutako prestazio, laguntza eta/edo gizarte zerbitzuak aitortzeko eta mantentzeko
(pertsona interesduna onuradun dutenak). Era berean, legez gaitutako kasuetan hirugarrengo pertsonei transmititu beharreko datu pertsonalak jakinarazi egingo dira.
Edozein zalantza izanez gero edo datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideen erabilerari buruzko ohar pertsonalen bat
egin nahi baduzu, jo Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko jendearen harrerarako bulegoetara (San Prudentzio kalea 30, Vitoria-Gasteiz). Bulegoetan zure NANaren
kopia aurkeztu beharko duzu.

