
 
 
  

IZEN-EMATE ORRIA  
 

FAMILIAREN DATUAK 
 
Familia (bi abizen):  

1go seme-alabaren izena :                                               Jaiotze urtea : 

2. seme-alabaren izena :                                               Jaiotze urtea : 

3. seme-alabaren izena :                                               Jaiotze urtea: 

4. seme-alabaren izena:                                               Jaiotze urtea:  

 

KONTAKTU-DATUAK  
 
AMA                                                                          AITA  
 
Izena:                                              Izena:   

Mugikorra :                                Mugikorra :  

Helbide elektronikoa :                                                               Helbide elektronikoa  : 
 
- - 
 
Harremantzeko hizkuntza :  
 

EUSKARA                               BIETARA ( Euskara eta gaztelania ) 
 
NOLA IZAN BAZKIDE  
 
Elkarteko ondorengo kontura 20 € -ko kuota sartu.  

ES23 3035 0033 60 0330064590 
 
 
Iradokizunak – Kontuan hartzeko datuak : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Izen –emate orria  



 
 
 
Informazio boletina :  
 
GURASO ELKARTEKO kide izan edo ez, jasotzeko aukera izango duzu. Komunikazioarako erabiltzen dugun             
bidea e-maila, web-a edo sare sozialak dira. Gure ekintzen berri nahi izanez gero, izge@izge.eus helbidera               
esakera orria bidali. 

 
       Informazioa soilik baimentzen dut :   
 
       E-maila   : _____________________________________ 
 
 
 

IZEN-EMATE ORRIAREN DATUEN BABESERAKO ERANSKINA 

Datuen babeserako klausulak  
 
 
Nor da zure datuen arduraduna ?  
Europar Parlamentuaren eta Batzordearen 2016/679  araudiak ezarritakoaren arabera , elkarteari 
emandako datu pertsonalak , IFK zenbakilez G48175483 duen eta Olabarri auzoa S/N – 48140 IGORRE               

(Bizkaia) helbidelez duen INAZIO ZUBIZARRETA-ARRATIA GURASO ELKARTEA-k kudeatuko ditu. 
 
 
Zertarako behar ditugu zure datu pertsonalak?  
Zure datu pertsonalak eskatutako zerbitzuak behar bezala bete ahal izateko beharrezkoak dira; hala nola,              

eskolaz kanpoko ekintzetan izena emateko; baita hezkuntza, produktuen eskaintza zein IZ Guraso            
Elkarteak bideratutako zerbitzuetaz jakitun egoteko ere. 

 
 
Noiz arte gordetzen dira  zure datuak?  
Gehienez bost urte gordeko dira datuak, harremanak eteten direnetik edo eskaerako helburua betetzen             

den momentutik. 
 
Nola erabili zure datuak zilegitasunez?  
Zure datuen erabilerarako legezko oinarria prestakuntza akademikoa eta zentruarekin izenpetutako          

zerbitzu osagarriak gauzatzea da , baita asebetetze maila jasotzeko inkestak bidaltzea harremana dagoen             
bitartean eta bukatzerakoan.  

 
 
Nori emango zaio zure datuen informazioa ?  
Aurreikusitako helburua bete ahal izateko zure datuak IZ Guraso Elkateari eta IZ Guraso Elkarteari laguntza               

zein zerbitzuak eskaintzen dizkion enpresari eman ahal izango zaizkio. 
 
Zeintzuk dira zure eskubideak  zure datu pertsonalak partekatu ondoren?  
izge@izge.eus helbide elektronikora idatzi daiteke , ondorengo eskaeraren bat egiteko: datuen           

sarrera,zuzenketa, ezabatzea edo erabilera zehaztea; baita norbere datu pertsonalen         
eramangarritasunaren eskubidea eskatzea ere. 

Pertsona orok edozein momentutan emandako baimena eteteko eskubidea izango du. Baimena eteteak            

ez dio egindako tratamenduaren eskaerari eragingo. 
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mailto:izge@izge.eus


 
 
Zure datu pertsonalen babesean, zure eskubideak urratu baldin badira,erreklamazio bat          

aurkezteko eskubidea duzu 
 
KLAUSULA GEHIGARRIAK:  
 
IZ Guraso Elkarteak https://izgurasoelkartea.wordpress.com/ web-a dauka; baita Facebook        

https://www.facebook.com/250618135063880/ y Twitter https://twitter.com/izgurasoelkarte kontuak     
ere . 

Argitalpenetan zein aipatutako web orrian IZ Guraso Elkartearekin zerikusia duten argazki eta bideo             
desberdinak txertatuko dira. Argazki eta bideo batzuetan zure irudia zein zure seme/alabaren irudia             
ekintza desberdinetan agertu ahal dela aurreikusten da. 

 
Pertsona fisikoen babesari dagokionez, Datu pertsonalen tratamendua eta datu hauen zirkulazio librearekin            

erlazionatutako 2016ko apirilaren 27ko Europar Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/679 Araudia          
indarrean sartu denetik, 95/46/CE Zuzendaritza indargabetu da. Hau dela eta, guraso zein tutoreen             
baimena beharrezkoa izango da argazki zein bideoak argitaratu ahal izateko. 

 
Irudien eskubidea Konstituzioaren 18.1 artikuluan aitortzen da eta maiatzaren 5eko 5/1982 Legeak            

arautzen du (Ohorerako Eskubidea,Norbere eta familiaren Intimitatea eta Norbere Irudia). 

Kontrakorik esan ezean, irudiak argitaratzeko baimena eman  duzula ulertuko da. 
 
 
EZ DUT BAIMENTZEN 
 
 
Inazio Zubizarreta Guraso Elkarteari ,elkartearekin zerikusia duen informazioa, produktuen zein zerbitzuen           

argitalpenak eta ekintzen inguruko mezuak bidaltzeko baimena ematen diot. 
 
 
EZ DUT BAIMENTZEN 
 
 
 
 
 

__________n, 2019ko irailaren ___ean 
 
 

Sinadura: 
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