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GOFEren erabiltzaile
adingabeen NAN – K
agiria sortzeko baimena

*F46*

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEKO
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

Sinatzailearen datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea (jakinarazpenetarako)

P.K.

Udalerria

Izena

Zenbakia Blokea

Eskailera

Solairua Atea

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

Herria

Legezko ordezkari (aita, ama, tutorea, abegi familiakoa)

Egitatezko zaintzailea (*) naizen aldetik

(*) Egitatezko zaintza duen pertsona legitimatuta izango da baimen hori aurkezteko, betiere aurrez familia harrera formalizatzeko prozedura hasi badu, eta era berean bere gain hartzen du harrera formalizatu arte prozedura horrekin aurrera jarraitzeko betebeharra.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen (GOFE, aurrerantzean) eskumeneko eskatutako zerbitzuen erabiltzaile adingabea den,

BAIMENA EMATEN DIOT
Foru erakunde honi (GOFE), IFK G-01019124 duenari, bertako langileen bitartez behar dituen kudeaketa eta izapide guztiak
egin ditzan Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzan, aipatutako adingabearentzako IFZ eskatzeko eta eskuratzeko, bere NANa egin arte edo 14 urte bete arte.
Horren arrazoia da 14 urtetik behera izateagatik NANa izatera behartuta ez dauden pertsonek identifikazio fiskaleko zenbakia eskuratu behar dutela zenbait zerga izapide beren izenean eta beren kontura egin ahal izateko; edo, oraingo honetan
bezala, beren datuak eguneratu ahal izateko GOFEren informazio sistemetan, hain zuzen foru erakunde horrek adingabeari eta/edo haren ingurukoei ematen dizkien zerbitzuekin lotura dutenetan (mendetasunaren arloa, adingabeen babesa…),
hartara datuok eguneratu gabe gera ez daitezen eta egiazkoak direla bermatu dadin.
Halaber, erakunde honek jakinarazten dizu ez zaizkiela hirugarrenei datuak jakinaraziko legez baimendutako kasuetatik
kanpo (AFA, IMSERSO eta beste herri administrazio eskudun batzuk).
Identifikazio fiskaleko zenbaki hori baliozkoa izango da titularrak NANa eskuratu arte. Une horretatik aurrera, behar bezala
eta adieraziko zaizun epean horren berri eman beharko diozu Arabako Foru Ogasunari.

-(n), 20

-(e)ko

-ren

-(e)an

RE. 19/400

Legezko ordezkari edo egitatezko
zaintzailea

DPBLOk eta DBEBLk xedatutakoa betetzeko, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazten dizu bera dela bere titulartasuneko fitxategien arduraduna, eta fitxategi
horietan datu pertsonalen tratamenduak egiten direla erakundearen beraren helburuetarako, zeinak foru erakunde honen eskumenekoak baitira. Agiri hau izenpetzearen
bidez, baieztatzen duzu dagokizun eta inprimaki honetan aipatzen den foru zerbitzua eskatzeko unean argibideak eman zizkizutela eta baimena eskatu zizutela Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeak datu pertsonalak lortu, erabili eta/edo tratatu ditzan adierazitako helburuetarako, 012 agiriaren bitartez.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta datuen aurka egiteko eskubidearen gaineko argibiderik nahi izanez gero, idazkia bidal dezakezu, zure NANarekin
fotokopiarekin batera, GOFEren Adingabeen eta Familiaren Arlora (Alaba Jeneralaren kalea 10, 5.a, PK: 01005 Gasteiz, Araba).

