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Droga mendekotasunen tokiko planetan adskribatutako droga mendekotasunen aurrezaintza 
komunitariorako programak garatzeko laguntzetarako eskabidea
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 DATU PERTSONALAK    
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Aukeratu eskabidea nork aurkezten duen
Jakinarazpenetarako erabili nahi den kanala aukeratu
 HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
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JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
..\..\..\Imagenes\numeros\- ancho\number3.jpg
 ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
 ADOSTASUNAK  
Nortasun datuak
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut.
Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
urteko laguntzei buruzko Aginduaren deialdian Drogomenpekotasun Zuzendaritza honetan entregatu zela
daten artekoa da.
-
Horren iraunaldia
 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailaren Droga Gaietako Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak Ayudas y subven. drogodependencias izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailaren Droga Gaietako Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailaren Droga Gaietako Zuzendaritzara jotzea (Donostia kalea, 1, 01010, Gasteiz). 
Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu laguntzak behar bezala esleitzeko.
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
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 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du.
 
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
 
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
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Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo elektronikoa. 
 
POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenak
 
ELEKTRONIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak www.euskadi.net/nirekudeaketak -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian jasotzen ditu. "Nire gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea (ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...)
 JAKINARAZPENA
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Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
 
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
 JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
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