
JARRAITZEN DU ATZEALDEAN→ 

                                                                          

BAZKIDEAREN DATUEN EGUNERATZE ESKARIA 
DATOS PERSONALES 

Izena eta abizenak:  

NAN:  Jaiotze data:  

Helbidea:  Herria:  

Probintzia: Posta kodea: 

Posta elektronikoa:  Telefonoa:  

Ordezkariaren izena:  Ordezkariaren NAN:--- 

ADIERAZTEN DU: Arabako Basogintza Elkarteko kide izateko asmoa du, eta elkarte horretako bazkide gisa onartzeko 

eskatzen du, elkartearen estatutuen arabera. Horrez gain, dagozkion kuota sozialak ordaintzeko eta zuzendaritza-

organoen erabakiak betetzeko konpromisoa hartzen du. 

Elkarteak dituen jarduera eta zerbitzuez baliatzeko, behean zehazten diren mendiek ezaugarri hauek dituztela 

adierazi du: 

 

 

Zinaturik /Bazkidea) 
 
 

…………………………………(e)ko……………………..aren……………………(e) an 

 

BANKUKO DATUAK 

IBAN Entitatea Bulegoa DK Kontu zenbakia 

     

BASOEN DATUAK (AZALERA ELKARTUA) 

UDALERRIA KATASTROKO DATUAK ESPEZIEA ADINA 
 Poligonoa Partzela Azalera(ha.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

AZALERA GUZTIZ (ha)   

  BAZKIDE ZENBAKIA 

 

Bazkidea: 



 

 
Bazkideentzako klausula 

 

ARABAKO BASOGINTZA ELKARTEA da interesdunaren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dizu datu 
horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD) 
xedatutakoaren arabera tratatuko direla. Horrenbestez, tratamenduari buruzko informazio hau ematen dizu: 
 
Tratamenduaren helburuak: tratamenduaren helburuak honako hauek izango dira: 

 Estatutuetan ezarritako helburuak betetzeko xedez, langileei eskain diezazkiekeen zerbitzuak ematea. 

 Kideen eta kide bakoitzaren administrazio-kudeaketa 

 Erakundearen jardueraren arabera eskatutako legezko betebeharrak betetzea eta aseguruak kudeatzea. 
 

Tratamenduaren lege-oinarria: Arduradunak bere helburuak betetzeko interes legitimoa duelako, eta titularrak zerbitzuen 

komunikazioak eta informazio interesgarria bidaltzeko baimena ematen duelako. 
 
Datuak gordetzeko irizpideak: Tratamenduaren amaierari eusteko behar den denbora baino gehiago ez dira gordeko, eta 

horretarako jada beharrezkoa ez denean, datuak seudonimizatzea edo erabat suntsitzea bermatzeko segurtasun-neurri egokiekin 
ezabatuko dira. 
 
Datuen komunikazioa: Datuak, erakundeak kudeatzen duen zerbitzuaren arabera, aldundiei eta, hala badagokio, eskumena duten 

administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie. 
 
Interesdunaren eskubideak: 

- Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea. 
- Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko eta ezabatzeko eskubidea, eta datuen tratamendua mugatzeko edo horren aurka 
egiteko eskubidea. 
- Kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea (www.aepd.es), tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez 
datorrela uste badu. 
 
Eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak: 

Arabako basozainen Elkartea. Dionisio Aldama kalea, 7 - 1. B 01470 Amurrio (Araba). 
Emaila: Araba@basoa.org 
Deskribatutako datu-tratamendua egiteko, tratamenduaren arduradunak bere baimen esplizitua edo bere legezko ordezkariarena 
behar du. 
 
Interesdunak bere datuak azaldutako baldintzetan tratatzeko baimena ematen du: 
 

BAI EZ Hurrengo tratamenduak baimentzen ditut 

  Posta arruntez, elektronikoz edo whatsapp bidez arduradunaren zerbitzu, 
berri, proiektu edo jarduerei buruzko informazio interesgarria bidaltzea. 
 

  Irudiak eta bideoak jasotzea eta grabatzea, arduradunaren jarduerak web 
orrien, sare sozialen edo edozein komunikabide propioen bidez zabaltzeko. 
 

 
 
 

 
 
Izena.............................................................................................;IFZ........................................................ 
 
Data: 
 
Sinadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


