BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEA
Frontoi jeitziera 1
20830 Mutriku (Gipuzkoa)
88. Posta kutxatila
Tfnoa. 943607131

BAZKIDE FITXA
FICHA DE SOCIA/O

www.burumendi.org
burumendimendi@gmail.com

2020. URTEA
N.A.N.

JAIOTZE DATA

D.N.I.

Fecha de nacimiento

LEHEN ABIZENA
1º Apellido

BIGARREN ABIZENA
2º Apellido

IZENA
Nombre

HELBIDEA
Domicilio

UDALERRIA

POSTA KODEA

Población

Codigo Postal

TELEFONO FINKOA

Mugikorra

Teléfono fijo

Movil

E-MAIL
OHARRAK:
Observaciones

_________________________________________________ andereak, NAN zk. ________________ duenak,
eta ________________________________________________ jaunak, NAN zk. ________________ duenak,
NAN zk. _________________ duen adingabearen ama, aita edo legezko tutore diren aldetik, BAIMENA
ematen diote BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAri, adingabearen datu eta irudiak tratatu ditzan.

KONTU ZENBAKIA (20 DIGITU)
Número de cuenta (20 dígitos)

BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAk KOMPROMIZOA HARTZEN DU IZAERA PERTSONALEKO DATU GUZTIAK
KONFIDENTZIALTASUN OSOZ TRATATZEKO.
ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA:
BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEA
IFZ: G20431334
Helbidea: Frontoi jaitsiera, 1
Telefonoa: 943607131
Webgunea: www.burumendi.org
DATUEN TRATAMENDUAREN XEDEA:
EBURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAk zuk emandako informazioa klubaren edo federazioaren jarduerarekin lotutako
zerbitzuak emateko erabiliko du (lehiaketako jarduerak barne, bai lurraldekoak eta bai autonomia-erkidegokoak), bai eta
kudeaketa-lan administratibo eta komertzialetarako ere.
KONTSERBAZIOA:
BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAri emandako datu pertsonalak gorde egingo dira, interesdunak horiek ezabatzeko eskaria
egiten ez badu.
HARTZAILEAK:
Lurralde Federazioa (GMF)
Euskal Mendizale Federazioa (EMF), beste autonomi-erkidegoko Federazioak
Espainiako Federazioa (FEDME),
Aseguru-etxea (MAPFRE)
ESKUBIDEAK:
Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta garraiatzeko eskubideak balia ahal
izango dituzu., eskubide horretaz baliatu nahi duzula argi azaltzen duen idatzi bat igorriz gure egoitza fiskalera edo mezu
elektroniko bat bidaliz, eta zeure burua identifikatuz.
Zure datuak BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEA titularra den fitxategi baten sartuko direla jakinarazten dizugu.
Norberaren irudi-eskubidea Konstituzioko 18.1 artikuluak aitortzen du, eta maiatzaren 5eko 1/1982 Legeak, ohorerako,
norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideari buruzkoak, arautzen du. Honako agiri hoen bidez,
baimena ematen dio BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAri bere irudia har dezan, kameren edo bideokameren bidez, baita
pertsona hori argi eta garbi identifikatzeko modua ematen duenean ere. BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAk edo haren
ordezkari gisa ari den enpresa batek irudiak(edo bideoak) hartzeko ariketa hori bere jarduera profesionalen eremuan garatzen
diren jardueretara mugatuko da, eta enpresaren sare sozialetan, webgunean eta abarretan argitaratu ahal izango dira.
BURUMENDI MENDIZALE ELKARTEAk konpromisoa hartzen du une oro segurtasun-neurri egokiak hartzeko eta beroren bidez
baimenik gabe irudiak eskuratu, utzi edo erabiltzea saihesteko.
/ Seinalatu, X bat eginez, gure produktu eta zerbitzuei buruz informazioa jaso nahi duzula.
/ Seinalatu, X bat eginez, zure irudiak argitaratzeko baimena ematen duzula.
________________________-n, ________-ko ___________________________-ren ____-an
Sinadura:

Adingabearen kasuan
Amaren/tutorearen sinadura:

Aitaren/tutorearen sinadura:

Amaierako oharra: telefono finkoari, telefono mugikorrari eta helbide elektronikoari buruzko atalak ez dira nahitaez bete
beharrekoak; hala ere, gomendagarria da istripurik gertatuz gero edota jarduera batean izena eman ondoren jarduera
hori ezeztatu edo aldatzen bada zurekin harremanetan jartzeko5 Eta elkarteko zuzendaritzak azkarrago eta arinago lan
egiteko, hobe helbide elektronikoa ematen baduzu. Eskerik asko!

