2016eko ekitaldian herriko elkarteek kultur eta
kirol ekintzak egiteko jasotako udal dirulaguntzaren justifikazioa

DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO ORRIA
(2016ko abenduaren 31rako udaletxean aurkeztu beharrekoa)
Elkarte eskatzailea_________________________________________________ IFK ____________________

Ordezkaria _______________________________________________________ DNI ____________________

Helbidea _________________________________________________________ Tfnoa ___________________

Email ______________________________________________________________________________________

Webgunea ___________________________________________________________________________________

Kontu korrente zenbakia eta titularra ___________________________________________________________

___________________________________________________________
Jasotako diru-laguntza zertan erabili den justifikatzeko erantsitako agiriak:

2016ko egitarauaren laburpen txostena eta helburuen ebaluazioa.
2016ko ekitaldiko sarrera eta gastuen balantzea, beste instituzio batzuetatik jasotako
diru-laguntzak barne.
Gastu guztien ordainagiriak edota fakturak.
Editatu diren kartelek, liburuxkek eta gainerako publizitateak, Udala babesle izan dela
agertu behar dute.

Markina-Xemeinen, 2016ko __________________ren ___(e)an.
Izpta.:
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak eta Titularitate Publikoko Datu
Pertsonalen Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Agentziaren Sorrerari buruzko otsailaren 25eko
2/2004 Legeak xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla,
herritarrekin ditugun harremanak kudeatzeko helburuarekin. Fitxategi horren arduraduna MarkinaXemeingo Udala da, honako helbidea duena: Goiko Portala 3 – 48270 Markina-Xemein (Bizkaia).
Berarengana jo ahalko duzu, datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta horiei aurka egiteko eskubideak
erabili nahi badituzu. Horretarako, eskari bat aurkeztu beharko duzu adierazitako helbidean,
DNIaren edo agiri identifikatzaile baliokidearen kopia bat erantsita.

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación
de la Agencia Vasca de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en el fichero
cuyo responsable es Markina-Xemeingo Udala con dirección en Goiko Portala 3 – 48270 Markina-Xemein
(Bizkaia), con la finalidad de gestionar nuestra relación con los ciudadanos. Asimismo, podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a la
dirección anteriormente citada; en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo
equivalente.
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UDALA

GASTUEN BALANTZEA (fakturak)
(Udalak 2016an diruz lagundutako ekintza bakoitzeko orri bat)
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GUZTIRA
 Gastuak, jarduera bakoitzeko zehaztuko dira. Gastu denak jasotzeko beste lekurik ez badago, egin kopia bat
horri honi, baina GUZTIRA gelaxkan zenbateko osoa jarri eta faktura guztien kopia erantsi
ZK (fakturen hurrenkera zenbakia), KONTZEPTUA (faktura bakoitza zerena den), HORNITZAILEA (faktura bakoitza
zeinena den), FAKTURA zenbakia eta zenbatekoa (fakturan bertan agertzen direnak)

2016ko ekitaldian herriko elkarteek kultur eta kirol
ekintzak egiteko jasotako udal diru-laguntzaren
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UDALA

DIRU-SARREREN BALANTZEA
(Udalak 2016an diruz lagundutako ekintza bakoitzeko orri bat)
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Diru-sarrerak, jarduera bakoitzeko zehaztuko dira. Diru-sarrera denak jasotzeko beste lekurik ez
badago, egin kopia bat diru-sarreren balantze orriari, baina GUZTIRA gelaxkan zenbateko osoa jarri.
ZK (diru-sarreren hurrenkera zenbakia); KONTZEPTUA (zein erakundek, elkartek, taldek emandako edo zein
ikuskizunetan jasotako diru-sarrerak diren, edo zein medioz lortuak: loteria, zozketa, bazkideen edo gurasoen
kuotak…);, EGUNA (diru-sarrera noiz jaso den) eta ZENBATEKOA (diru-sarrera zenbatekoa den)

