Baldintzak
• Izen-ematea formulario honen bidez eginez gero, tramite guztiak email bidez izango dira
• Izen-ematea epe barruan egitea.
• Zozketa bidez aukeratuko dira udalekura joango diren haurrak.

Onarpen prozesua
• Ezikoren eredu hezitzailea onartzea
• Izen-emate fitxa osoa beteta bidaltzea
• Udalekuan begiraleek darabilten kamerarekin haurra argazkietan ateratzea onartzea

Zozketan hautatua izanez gero:
• Plaza erreserbatua izango duzu.
• Ordainketa egin arte ez duzu plaza finkorik izango.
• Udalekuko arau, txandako zenbaki, gurasoen baimen eta dirua ingresatu behar den kontu
korronte zenbakiarekin osatutako emaila jasoko duzu.
• Ordainketa haurraren izenean egin eta ordainagiria ezikoeskola@hotmail.com helbidera
bidali (haurraren izenean egongo ez balitz, haurrak ezingo luke plaza erreserba eduki).

Behin-behineko onarpena izanda:
• Udalekua hasi baino egun batzuk lehenago autobusaren ordutegia eta topalekua adierazten duen emaila jasoko duzu.
• Osasun txartela eta gurasoen baimen-orria inprimatu eta sinatuta eraman beharko duzu
txandara.
• Udaleku osoa, hau da, 14 egunak, bertan igaro behar dira.
• Medikamentu edo zaintza berezirik behar baduzu, jakizu debekatua dugula medikamentuak ematea, horretarako haurraren medikuaren baimen sinatua behar dugu. Hau
dela eta, gurekin aurretik kontaktuan jarri zaitez 943 217 413 telefono zenbakian.
• Udalekuko azken egunean ohitura denez gurasoak Allora joan ohi dira haurren bila. Hala,
14 egunak igaro dituzten egoitza eta txandan zehar haurren begirale eta sukaldari izan garen
hezitzaileak ezagutu eta edozein galdera, proposamen edo kexu zuzenean gurekin zuzenean azaldu ditzakezu.
• Udalekuan zehar DEBEKATUTA dago deiak jaso, telefono mugikorrak eta aparatu elektronikoak eramatea.
• Kontaktua eduki nahi izanez gero, ohiko posta bidez egin beharko duzu hurrengo helbidean:
(Haurraren izena)
Eziko Udalekuak
La Tahona etxea
31.262 Allo
Nafarroa

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenari jarraikiz, baimena ematen dut webgune honetan emandako datu pertsonalak EZIKO,
S.COOP. erakundearen titulartasuneko fitxategi batean sar daitezen eta eta hurrengo helburuetarako erabili ahal izan daitezen: web orrialdearen bitartez udalekuetako partehartzaileen, parte
hartu dezaketenen eta hauen gurasoen datuen izen-ematea, bere administrazio kudeaketa, udalekuei buruzko informazio baliagarriaren bidalketen kudeaketa eta publizitate bidalketa. Onartzen
dut nire datuak utzi ahal izango zaizkiela, behar bezala babestuta betiere: banku, aurrezki-kutxa
eta landa-kutxak, aseguru-etxeak, eta gaiean gaitasuna duen administrazio publikoa. Halaber,
adierazten dut badudala datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideen berri. EZIKO, S.COOP. erakundearen helbide sozialean gauzatu ahal izango ditut eskubide
horiek: Pº Heriz 16, bajo - 20008, San Sebastian-Donostia (Gipuzkoa) helbidean edommezu
elektroniko bat ezikoeskola@hotmail.com helbidera bidaliz.

Datu babesa
Webgune honetan — EZIKO, S.COOP. ren jabetzakoa—, ziurtatzen dugu erabat babesten ditugula gure erabiltzaileek ematen dituzten datu pertsonalak.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu webgune honetako formularioen bidez edo mezu elektronikoen bidez ematen diren
datu pertsonalak datu pertsonalen fitxategi batean sartuko ditugula, zeina behar bezala erregistratu baita Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan. Fitxategiaren helburua aisialdiko begiraleen
kontabilitate, zerga eta administrazio kudeaketa, web orrialdearen bidez egindako harpidetzaren
bitartez heziketaren helburuarekin eta kooperatibarekin kolaboratu ahal izateko, bere argazkiak
web orrialdean publikatzea posible izanik da, eta baita web orrialdearen bitartez udalekuetako
parte-hartzaileen, parte hartu dezaketenen eta hauen gurasoen datuen izen-ematea, bere administrazio kudeaketa, udalekuei buruzko informazio baliagarriaren bidalketen kudeaketa eta publizitate bidalketa.
Webgune honetako formularioak bidaliz, bidaltzaileak baimena ematen du fitxategi horretan sar
dezaten. Halaber, jakinarazten dizugu webgune honen bidez erabiltzaileen IP helbideak bil daitezkeela, eta indarrean dagoen legediaren arabera tratatuko direla.  
Jakinarazten dizugu zure datuak utzi ahal izango zaizkiela, behar bezala babestuta betiere:
banku, aurrezki-kutxa eta landa-kutxak, aseguru-etxeak, eta gaiean gaitasuna duen administrazio publikoa. EZIKO, S.COOP. k une oro errespetatuko du zure datuen konfidentzialtasuna, Datu
Pertsonalak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraikiz.
Une oro balia zaitezke datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideaz, atzeraeraginezko efekturik gabe, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan zehaztutako moduan eta legeak ezarritako prozedura betez. Eskubide horietaz baliatzeko,
bidali mezu bat ezikoeskola@hotmail.com helbidera.

