
                                      

Nagusia 24, 20249 Itsasondo / 943 881 170 / www.itsasondo.eus 

   UDA KANPAINA 2022 / ITSASONDO (2010-2019 urtean jaiotakoak) IZEN EMATEA:  

  HAURRARI  BURUZKO DATUAK/ Datos del menor 

1go abizena/ 1.Apellido: 2. abizena/2. apellido: Izena/ Nombre : 

 

Jaioteguna / Fecha nacimiento Itsasondon erroldatua/ Enpadronado en Itsasondo:          

          Bai /Si                              Ez/ No 

 GURASOEI BURUZKO DATUAK / DATOS DE LOS PADRES 

1go abizena/ 1.Apellido: 

 

2. abizena/2. apellido: Izena/ Nombre : 

 

Telefonoa zb./ Nº teléfono: 

Ama:  

Aita:  

Emaila/ email: 

Ama: 

Aita: 

Kontutan hartu beharreko zerbait haurraren inguruan: 

Algo a mencionar para tener en cuenta del/ la menor: 

09:00-10:00 Zaintza zerbitzua beharko duzu? 

¿Necesitaras servicio de guardería?    

BAI /si                 EZ/no  

Ordainketak honako kontuan egingo dira ES31 2095 5073 0210 6002 4675 pago en esta cuenta.  

Umearen izen-abizenak + “UDA KANPAINA 2022” adierazita/ Indicando nombre y apellidos+ UDA KANPAINA 

2022 

• Itsasondon erroldatuak: 100€ 

• Itsasondon ez erroldatuak: 135€ 

       IZEN EMATEA BALIOZKOA IZAN DA AGIRI GUZTIAK ATXIKIZ GERO. Agiri hauek aurkezten ditut: 

           La inscripción sera valida cuando se adjunten todos los documentos. Hay que presentar, estos documentos: 

Gurasoaren / legezko ordezkariaren sinadura eta data:               

Ordainketaren agiria               Umearen Osasun Txartelaren fotokopia         Irudi baimena, ematen dut 

Justificante pago                      Tarjeta medica del menor                                      Permiso de imagen 

15/1999 Legea betez, zera jakinarazten dizugu, formulario honetan jasotako datuak “UDA KANPAINA” fitxategian sartuko direla. Fitxategi hau behar bezala aitortua dago 

Datuen Babeserako Euskal Agentzian eta honen helburua antolaketa eta garapenerako beharrezkoak diren administrazio-lan guztiak egitea izango da.  Datuok ez zaizkio 

hirugarrengo bati emango espresuki baimenik izan ezean, 15/1999 Legeak ezarritako balizkoetan eta beste lege batzuek ezarritakoaren baitan izan ezik. Era berean, 

jakinarazi zure Sarbide, Zuzenketa, Kontrakotasun eta Baliogabetze eskubideak erabili ditzakezula, indarrean dagoen legediak ezarritako mugak kontuan hartuz. 

Horretarako,udaletxeko bulegora jo, legeak ezarri bezala Nortasun Agiriaren kopiarekin batera. 

Honekin, eta kontrakorik adierazi ezean, ekintzak dirauen bitartean haurraren irudiak hartzea baimentzen da (argazkiak edota bideoak). Berauek kartel, liburuxka edota 

Udalaren web orrian erabili ahal izango dira, betiere nor den adierazi gabe edota herri mailan, aipatu ekintzaz kanpoko beste edozein helburutarako erabiltzen ez 

badira behintzat. 

 

 

http://www.itsasondo.eus/

