
GAILURRA MENDI TALDEA
EMF KIROL LIZENTZIA / AISIALDIRAKO TXARTELAREN ESKAERA

Izena:

1 Abizena: Helbidea:

2. Abizena: K.P: Herria:

N.A.N.: Telefono:

Jaiotze data: Email:

GURASOAK  / TUTORE  LEGALAK

                                                                                                                            N.A.N.  zenbakia:

                                                                                                                            N.A.N.  zenbakia:

adin-txikikoaren EMF Lizentzia / Aisialdirako Txartela eskatzen dute,  eta bere datuak tratatzeko BAIMENA ematen dute
Pribatutasun Politika honen arabera:

EMF-FVM  Pribatutasun Politika,  Kirol Lizentzia / Aisialdirako Txartela

Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko araudiaren kariaz, honako honen bidez, baimena ematen duzu emandako 

datu pertsonalak EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAREN erantzukizunpeko “Federatuak” izeneko fitxategian txertatzeko; 

honako helbide hau du federazioak: ERROTABURU PASEALEKUA 1, 3.a, 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA).

Tratamendu honen xedea zure eskaria kudeatzea eta kirol-federazioko afiliazio-datuak bideratzea da. Datu horiek 

autonomia-erkidegoko, estatuko eta nazioarteko federazio, elkarte eta kirol-batzordeei, aseguru-erakundeei eta 

jarduerarekin lotutako bestelako zerbitzu-erakundeei helaraziko zaizkie (aseguru-etxeak, ostatuak, garraiobideak, etab.), 

eta bost urtean gordeko dira. 

Dena den, emandako baimena baliogabetzen duzula adieraz dezakezu, eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo 

kentzeko, tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko nahiz datuak garraiatzeko eskubideez balia zaitezke. EUSKAL 

MENDIZALE FEDERAZIOARI egin beharko zaizkio eskari horiek, honako helbide honetan: ERROTABURU PASEALEKUA 1, 

3.a, 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA), edo helbide elektroniko honetan: administrazioa@emf-fvm.com

Horrez gain, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian ere aurkez dezakezula erreklamazioa, edota 

Datuen Babeserako Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezkeela, honako helbide honetan: p  d@europeanconsulting.org  

Bilbon, 20__ .   __________-ren ____an                  

Sinadura Ama / Aita / Tutore legalaren sinadura Ama / Aita / Tutore legalaren sinadura



GAILURRA MENDI TALDEA
IZENA EMATEKO FITXA

Izena:

1 Abizena: Helbidea:

2. Abizena: K.P: Herria:

N.A.N.: Telefono:

Jaiotze data: Email:

GURASOAK  / TUTORE  LEGALAK

                                                                                                                           N.A.N.  zenbakia:

                                                                                                                           N.A.N.  zenbakia:

BAIMENA ematen dute adin-txikikoaren datu eta irudiak tratatzeko Pribatutasun Politika honen arabera:

Gailurra M.T.  Pribatutasun Politika

Zure datuen arduraduna:

• Nor gara: Gailurra Mendi Taldea 

• Helbidea: Trauko 27, entreplanta. 48007 BILBAO     

• Tfno : 654615252     

• E-mail:  info@gailurra.org

Zertarako jasotzen ditugu zure datu pertsonalak?

Ekintzak antolatzeko eta zurekin harremanetan jartzeko. Informazio hau gorde egingo dugu hura desegitea eskatzen ez den

bitartean.

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

Zure baimena; pertsona interesatua zarelako.

Zein hartzaileri jakinarazten zaizkio datu hauek?

 Gailurrakide izateko edo ekintzak antolatzeko batzen ditugun datuak Gailurra Mendi Taldearen fitxategietan gordetzen

dira; eta ez dizkiogu inori ematen.

 Goi Mendi Eskola-Bizkaiko Mendi Federazioak antolatutako ikastaroetan edo ekintzetan parte hartzeko jasotzen ditugun

datuak GME-BMF berari helarazi behar dizkiogu, eta euren pribatutasun politikaren menpe daude.

 Federazio  lizentziak  tramitatzeko  batzen  ditugun  datuak  EMF-FVM  Euskal  Mendizaleen  Federazioari  helarazi  behar

dizkiogu, eta euren pribatutasun politikaren menpe daude.

Irudiak

Gailurrako ekintzetan ohikoa da argazkiak eta bideoak egitea. Zeure izena ematean eta Pribatutasun Politika onartzean,

baimena ematen duzu irudi horietan agertzeko, ondoren Gailurrak ondoko helburuetarako erabil ditzake:

 Ekintzak  dokumentatzeko  eta  sustatzeko  (webgunean,  paperean  zein  Gailurrako  edo  Federazioko  sare  sozialetan

argitaratu daitezke).

  Parte-hartzea dokumentatzeko, Federazioa edo Administrazioaren aurrean, beharrezkoa denean.

Edonola ere, ez baduzu irudietan agertu nahi, momentuan bertan esan diezaiokezu ekintzaren antolatzaileari. Geroago ere,

zure onarpena ken dezakezu, eta hortik aurrera ez dira erabiliko.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?

Eskubidea duzu datu horietara heltzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta kontra egiteko; horretarako, kontaktuan jar zaitez

idatziz  Gailurra  Mendi  Taldearekin  helbide  honetan:  Trauko  kalea,  27;  48007  –  BILBAO,  BIZKAIA  ,  zure  identitatea

akreditatuz  N.A.N-aren  bi  aldeetako  fotokopia  bat  erantsiz  eta  eskaera  zehaztuz,  datatua  eta  sinatua,  bai  eta

jakinarazpenetarako helbide bat ere emanez. Eskaerak erantzunik ez badu, eskubidea duzu kexa egokia aurkezteko DBEA-

aren aurrean, …baina ez duzu beharrik izango. :-)

Bilbon, 20__ .   __________-ren ____an               

Sinadura Ama / Aita / Tutore legalaren sinadura Ama / Aita / Tutore legalaren sinadura



Kirol Zerbitzua  / Servicio de Deportes 

FORU AGINDUA, Bizkaiko Eskola Kiroleko Programan jasota ez 
dauden egoerei baimena emateko prozedura arautzen duena 

ORDEN FORAL por la que se regula el procedimiento de concesión 

de autorizaciones para situaciones no incluidas en el Programa de 

Deporte Escolar de Bizkaia 

Onespena 

Consentimiento 

IDATZIA / ESCRITO 

GURASO-AHALA EDO LEGEZKO ORDEZKARITZA DUEN PERTSONAREN ONESPENA 

CONSENTIMIENTO DE QUIEN OSTENTE LA PATRIA POTESTAD O DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

Nik................................................................................................................. 

jaunak/andreak, (NAN zk..………………….......................) 

......................................................................................................................... 

jokalariaren (jaioteguna:………………………..............) guraso- 

ahala/ legezko ordezkaritza daukadan honek, nire 

baimena ematen dut: 

Yo, D./Dña……………………………………………………………………..… 

con D.N.I. nº….……….…………………….., ostentando la patria 

potestad  / representación  legal  del  /  de  la  jugador / a

…………………………………….…………………………………….......................

con fecha de nacimiento (jugador/a)…..…....…………………. 

doy mi consentimiento para: 

(DAGOKIONA AUKERATU) (SEÑALAR EL QUE PROCEDA) 

………………………………………………………………………………………
kirol-ekitaldian parte hartu ahal izateko, eta nire gain 
hartzen dut kirol hori egitearen ondorioz sor daitezkeen 
arriskuen gaineko erantzukizuna. 

 Participar en el evento deportivo 
…………………………………………………………………………………………, 
asumiendo la responsabilidad sobre los riesgos que 
puedan derivarse de dicha práctica. 

 Aurtengo kirol-denboraldian zehar 
……………………………………………………………………..………………… 
erakundearekin…………………..…… .....Foru Aldundiaren 
eskola kirola programan parte hartzeko. 

 Participar en el programa de deporte escolar de la 
Diputación Foral de ………................................. con la entidad 
…………….……………………….…………………………………………………… 
durante la presente temporada deportiva. 

 Aurtengo kirol-denboraldian zehar 
……………………………………………………………………..………………… 
erakundearekin ….......................................……………………............ 
ibilbideko jardueretan parte hartzeko. 

 Participar en actividades del itinerario de 
…………………….............................................................................................. 
con la entidad:  
.………………………………………………………………………………………….
durante la presente temporada deportiva. 

 ……………………….……………………………………................................  
modalitateko federazio-lizentzia izapidetzeko. 

 Tramitar la licencia federada en la modalidad de 
……….......................................................................................................... 

Sinadura: 

202..….ko ……..……………............ren …………..(e)an. 

Firmado: 

A …….…. de ………….………........…. de 202….... 

✔ ✔

MONTAÑA
MENDIKO

  

   

   

   


