HIRUGARRENAREN ALTA

A. HIRUGARRENAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
NAN / IFZ

(1)

Izen-abizenak / Sozietatearen izena

(2)

Emakumea
Gizona

Helbidea

Herria

Posta kodea

Probintzia

Posta elektronikoa

Telefonoa

B. BANKUAREN DATUAK
IBAN:

E S

Titularra:
Banku-kontuaren titularrak eta hirugarrenak pertsona bera izan behar dute.

C. BANKUAREN ADOSTASUNA
Bankuaren sinadura eta zigilua bankuaren datuak egiaztatuz

Sinadura eta zigilua

EZ da bete behar: Kutxabank, BBVA, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco
Santander, Bankoa, Sabadell, Banco Popular y Caja Rural de Navarra.

D. HIRUGARRENAREN BAIMENA
Sinadura eta zigilua
GFAri baimena ematen diot goian adierazitako datuak
egiaztatzeko
Data:
DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA. Eman dizkiguzun datuak Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren
ardurapeko tratamendu batean sartuko dira. Horren helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskubideak gauzatzea eta betebeharrak ordaintzea,
baita horiekin lotutako jakinarazpenak eta komunikazioak egitea ere. Helburu hori, 2016/679 (EB) Erregelamenduak (Datuak babesteko
erregelamendu orokorra) 6.1.e artikuluan jasotzen duen interes publikoan oinarritua dago, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu
Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak administrazio honi esleitzen dizkion konpetentzien barruan. Nahi baduzu, atzitzeko,
zuzentzeko, ezerezteko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, baita datuen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako
erabakien helburu ez izatekoa ere. Horretarako, idatzi bat bidali behar da Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusira, Errotaburu pasealekua 2
(20018 Donostia) helbidera. Hirugarrenei ez zaizkie datuak komunikatuko, legezko betebeharra izan ezean, eta jasotako datuak helburua betetzeko
behar baino denbora gehiagoz ez dira mantenduko. Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideak erabiltzeari buruzko alderdiei
dagokienez, dbo@gipuzkoa.eus helbidean gurekin jarri zaitezke harremanetan, edota Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jar
dezakezu.

DEPARTAMENTUAREN ONESPENA

BAIMENDUTAKO SINADURA ETA ZIGILUA

IMPRIMAKIA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
A. Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, ondoren adierazten denaren arabera.
1. Pertsona fisikoa: NAN, AIZ edo pasaportea.
Persona juridikoa: identifikazio fiskaleko zenbakia.
2. Pertsona fisikoa: izena eta bi abizenak.
Pertsona juridikoa: sozietatearen izena.
B. Bankuaren datuak. IBANa karaktere alfanumerikoen segida bat da, banku-kontu bat nazioarte-mailan
identifikatzeko balio duena. 24 karakterez osatuta dago:
− Lehenengo 2 karaktere alfabetikoek herrialdea adierazten dute.
− Hurrengo 2 karaktereak IBANaren kontrol-digituak dira.
− Hurrengo 20 karakterek bezero-kontuaren kodea (BKK) adierazten dute:
4 karaktere: banku-kodea.
4 karaktere: agentzia-kodea.
2 karaktere: kontuaren kontrol-digitua.
10 karaktere: kontu-zenbakia.
Banku-kontuaren titularrak eta hirugarren interesdunak pertsona bera izan behar dute.
C. Bankuaren sinadura eta zigilua, banku-datuak egiaztatzeko. Banku-erakundearen sinadura eta
zigiluaren ordez, hirugarren interesduna banku-kontuaren titularra dela dioen banku-agiria erabil
daiteke.
Finantza-erakunde hauetan, ez da bete behar: Kutxabank, Bankoa, Banco Santander, Laboral Kutxa,
Caixabank, BBVA, Sabadell, Banco Popular eta Nafarroako Rural Kutxa.
D. Hirugarrenaren sinadura eta zigilua, Gipuzkoako Foru Aldundiari baimena emateko identifikaziodatuak eta banku-datuak egiaztatzeko.

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA
Kasu bakoitzaren arabera, honako hauen fotokopia aurkeztu behar da:
− Nortasun-agiri nazionala (NAN).
− Atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ), atzerritar egoiliarra izanez gero.
− Pasaportea, ez-egoiliarra izanez gero.

