Espediente zk.

PRESTAZIO BEREZIEN KOMISIOA

ESKAERA
Ez dira ebaluatuko behar bezala betetzen ez diren eta dagokien dokumentazioarekin
batera ez doazen eskaerak.

Eskatzailea langilea denean
Izen-abizenak:
Lanbidea:
NAN:

Jaioteguna:
Helbide elektronikoa:

Tel.:

Helbidea:

Herria:

PK.:

Enpresa:

IBAN:

Eskatzailea langilea ez denean
Ez errepikatu datuak zauritua eta eskatzailea pertsona bera badira
Izen-abizenak:
Senidetasuna:

NAN:

Tel.:

Helbidea:

Herria:

Istripuaren eguna:
Ezbeharra nola gertatu da:

PK.:

Helbide elektronikoa:

IBAN:

PRESTAZIO BEREZIEN KOMISIOA
A. Familiaren egoera
(Kaltetuaren bizikidetza-unitatea osatzen duten kideak)
Hileroko diru Diru-sarreren
Senidetasuna Adina
sarrera gordina jatorria (1) Ezgaitasuna

Izen-abizenak

(1) ABE prestazioa, ezintasun prestazioa, nominak, diru-sarrerak, mantenu-pentsioak ...

B. Egoera ekonomikoa
(Bizikidetza-unitatearen egungo gastuak)
Hileroko zenbatekoa

Gastu mota
Hipoteka/Alokairua
Hornikuntzak (elektrizitatea, ura, gasa, komunitatea ...)
Maileguak
Beste batzuk

¿Kalte-ordaina jaso al duzu?
Mota

BAI

EZ

PRESTAZIO BEREZIEN KOMISIOA
C. (VNDWXWDNRODJXQW]D
(Eskatutako gizarte-laguntzaren deskribapen laburra)

Aitortzen dut dokumentu honetako datuak egia direla
Sinadura:

Data:

Izen-abizenak:
Nahitaezkoa da eskabide-orria eta prestazioa eskatzeko arrazoiak eta inguruabarrak egiaztatzen dituzten dokumentuak
agiri honi eranstea.
Indarrean dagoen araudiak xedatutakoaren arabera, ezingo da aurkeztu errekurtsorik Komisio honek onartutako
akordioaren aurrean. Interesdunak arrazoitutako beste eskaera bat aurkez dezake erantzuna jaso eta datorren ekitaldian
edo ekitaldi berean, bere egoera aldatzen bada.
Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean (EB) ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizkizugu emandako datu
pertsonalak tratatzearen arduraduna dela FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN
MUTUALITATEA (Carretera de Pozuelo n.º 61, 28222 Majadahonda, MADRID).
Zure datuak biltzearen eta tratatzearen helburua da prestazio berezien eskaerak kudeatzea; horretarako, tratamendua beharrezkoa
da legezko betebehar bat betetzeko. (aipatutako Erregelamenduko 9.2 h artikulua). Era berean, jakinarazten dizugu ez diegula
egingo datuen nazioarteko transferentziarik edo lagatzerik hirugarrenei, legez behartuta ez bagaude
eta datuak jaso zirenean zuten helburua betetzeko behar den denboran guztian gordeko dira. Horrez gain, etorkizunean ager
daitezkeen ardura posibleak zehazteko eta erakundearen aurka egon daitezkeen erreklamazio prozesuak artatzeko ere gordeko
dira.
Sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako, tratamendua mugatzeko eta automatizatutako
banakako erabakien objektu ez izateko eskubideak erabil ditzakezu, adierazitako posta helbidera idatzita edo helbide elektroniko
honetara: derechos_arco@fremap.es. Informazio gehiago lor dezakezu zure datuen tratamenduari buruz atal honetan:
www.fremap.es.
Era berean, Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioak aurkezteko eskubidea jakinarazten dugu (Datuen Babeserako Espainiako
Agentzia: www.aepd.es). Senide edo erlazionatutako pertsonei informazioa jakinarazten badiezu aipatutako helburuarekin,
jakinarazi iezaiezu FREMAPek egiten duen zure datuen tratamendua, Arduradun gisa eta datuak babesteko eskubideak erabiltzeko
aukera, adierazitako moduan.

Hala badagokio, markatu dut ematen baimenik SMSak bidaltzeko nire mugikorrera FREMAPek onar ditzakeen
prestazioei buruz

SMSak bidaltzeko baimena ematen dut

Telefono mugikorra:

