
ERREGISTRO ZK.:

EZOHIKO GASTUETARAKO PRESTAZIOEN ESKAERA (LANGILEAREN ETA/EDO 
LAGUNAREN JOAN-ETORRIAK, OSTATUA ETA MANTENUA)  

ISTRIPUA IZAN DUEN LANGILEA: 

NAN: HERRIA: PK: 

HELBIDEA: 

ENPRESA: 

A. Istripuaren azalpena:

B. Eskatutako laguntza, zenbatekoa eta arrazoia (Eman egindako gastu guztien berri eta adierazi zein epetan egin diren; erantsi

frogagiriak):

 

 



PAZIENTEA 

KONTZEPTUA EPEA ZENBATEKOA Frogagiri/tiket kop 

LAGUNA 

KONTZEPTUA EGUNA ZENBATEKOA Frogagiri/tiket kop 

FREMAPEK JAKINARAZTEN 
Idatzi honen bidez, eskaera honetan zuk eman dizkiguzun izaera pertsonaleko datuak informatizatutako fitxategi batean sartuko direla jakinarazten 
dizugu, zeinaren ardura FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAk dauka, prestazio berezietako eskaerak kudeatzeko 
helburua du, eta FREMAPez gain, informazioaren jasotzaile, prestazio hauen ondorioz dauden zerbitzuen kontrol eta konpetentzia duten entitate eta 
pertsonak izango dira. 
Honez gain, ideología, erlijio, sindikatu elkarkidetza eta sinismena erakutsi dezaketen zure datuak ez sartzeko zure onespena ez emateko eskubidea 
duzula jakinarazten dizugu.

FREMAPEKO PRESTAZIO BEREZIEN BATZORDEAK EMANDAKO LAGUNTZA SOZIALAK LANAREN ERRENDIMENDU MODUAN AITORTUKO DIRA, 
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO 40/1998 LEGEAREN ARABERA 

Izp.: Data: 

SMS bidezko komunikaziorik ez dut baimentzen. Telefono Mugikorra:

ERREGISTRO ZK.:

2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN LANKIDETZA 
DUEN 61. MUTUAK, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –MADRID duena, erabiliak izango 
direla jakinarazten dizugu.

Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua, Prestazio Berezien kudeaketa da, erabilpena hau beharrezkoa da legeak ezartzen dituen betebeharrak 
betetzeko (9.2.h artikulua, Araudi honek jasoak).

Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko 
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko.

Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez 
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko 
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es. Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: 
www.fremap.es.

Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.agpd.es)

Lehen aipatutako helburuarekin, senitarteko edo beste pertsonen informazioa ematen baduzu, FREMAPek datu horiek erabiliko dituela jakinarazi 
behar diezu pertsona horiei, tratamenduaren Arduradun moduan eta aipatutako datu babesen eskubideak erabiltzeko aukera emane.

FREMAPek onartu diezazkidan prestazioen inguruko SMS bidezko mezuak bidaltzea baimentzen ditut.



ONIRITZIA PRESTAZIO BEREZIEN BATZORDEARI BIDALITAKO EZOHIKO GASTUEN  
ESKABIDEARI  

PAZIENTEA:

ESPEDIENTE ZK.:

jaun/andreak, Fremapen 

naizen aldetik, ziurtatzen dut aipatutako langilearen gastuak berrikusi direla eta zuzenak direla. 

(e)n, 20 ko ren (e)an 

Sinadura: 

OHARRAK: 
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