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Banku kontuaren
identifikazio fitxa

*F13*

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEKO
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

1. Pertsona hartzailearen datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea (Kalea/ Plaza)

P.K.

Izena

Zenbakia Blokea

Udalerria

Solairua Atea

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

Herria

Telefono finkoa

Eskailera

Sakelako telefonoa

Eskatutako prestazioa ematen bazaio, BAIMENA ematen
du bere jabetzakoa den behean adierazitako kontu
zenbakian dagozkion ordainagiriak zorduntzeko edo
laguntza ekonomikoa ordaintzeko.

Helbide elektronikoa

Pertsona hartzailearen sinadura

Legezko ordezkariaren sinadura*

Egitatezko zaintzailearen sinadura*

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz

* Eskatzaileak ez sinatzeko arrazoia…………………………………………………………………………….........................................

2. Banketxeak bete beharreko datuak
Goian aipatutako pertsona ondoko kontuaren titularra dela ziurtatzen dugu:
Banketxea

Agentzia

IBAN (24 dígitu)

Banku erakundearen sinadura eta zigilua

-(n), 20

RE. 19/274

-ren

-(e)ko
-(e)an

DBLO Lege Oharra
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazten dizu orri honetan emandako datuak “Hirugarrengoak” izeneko fitxategi batean sartuko direla, Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen aurrekontua eta aurrekontutik kanpokoak gauzatzeko eragiketak, bai gastuak bai diru sarrerak, izapidetzeko. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko erregistroan
daude fitxategi horiek, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari (pertsona fisikoen babesari buruzkoa, haien dat
pertsonalei eta datu horien libre zirkulazioari dagokienez) egokitu eta osatzen duen abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak
bermatzeari buruzkoa) xedatutakoa betez.
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. Kasu horietako bat da Arabako Foru
Ogasunari datu horiek jakinarazi behar izatea, zergei buruzko foru arauan aurreikusitako xedeetarako.
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.

