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 Izen-abizenak 

 Jaioteguna 

 Zure markaren izena (baldin baduzu) 

 Proiektuaren/markaren izena 

 Harremanetarako telefonoa  

 Posta elek. 

 Webgunea (baldin baduzu) 

 Zerga-egoera (startup, autonomoa, kooperatiba, ikaslea, etab.) 
 

1. Zergatik nahi duzu Kutxa Kultur Moda-n sartu? 

 

 

 

 

2. Kutxa Kultur Moda bizikidetza eta lankidetza gune bat da, bere kideen artean sinergiak 

bilatzen dituena. alderdi hau estrategikoa izanik programaren arrakastarako: 

a) Esaguzu zer ekarpen egin diezaiokezun komunitateari (prestakuntza, 
esperientziak, …) 

b) Zer jaso nahi zenuke bertatik? 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Izen-abizenak  
Data                                                                                                                                   Sinadura 
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3. Zer baloratzen duzu bereziki Kutxa Kultur Fabrika gunetik? 

 

 

 

4. Aurrez parte hartu duzu enpresa-kudeaketa edo ekonomiari buruzko prestakuntzetan? 

 

5. Aurrez parte hartu duzu moda jasangarriko prestakuntzetan? 

 

 

6. Zein garapen-fasetan aurkitzen da gaur egun zure proiektua? 

 

 

 

7. Zer helburu lortzea espero duzu Kutxa Kultur Modatik igaro ondoren? 

 

 

 

Behin datuak bete ondoren, honako helbide honetara bidal dezakezu: 

kutxakulturmoda@kutxa.eus informazio osagarri honekin batera: 

• Curriculum vitae 

Kutxa Kultur Moda komunitatean sartu nahi baduzu, eskaturiko datuez gain, erantzukizun 

zibileko asegurua behar duzu, Kutxabankeko kontu baten titular izan eta kuota bat 

ordaindu, hautaturiko modalitatearen arabera. 

 
 
 
 
Izen-abizenak  
Data                                                                                                                                   Sinadura 
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DATU PERTSONALAK BABESTEA 
 
Arduraduna Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. eta 

Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa 
Helburua    

Baimena ematen duzu Kutxa Fundazioak datu pertsonalak trata ditzan 
gure zerbitzu eta jarduerei buruzko informazio komertzial 
pertsonalizatuaren bidalketa egiteko edozein komunikazio-bitartekoren 
bidez, posta elektronikoa eta zuk eman duzun harreman telematikorako 
edozein bitarteko barne. 
 Baimentzen dut          Ez dut baimentzen 
 
Baimentzen duzu, halaber, datu pertsonalak Kutxa Taldeko beste 
erakunde batzuei utzi ahalko zaizkiela informazio komertziala bidaltzeko. 
 Baimentzen dut          Ez dut baimentzen 
 
Baimena ematen dut erakunde honek antolatutako Kutxa Kultur Moda 
jardueren garapenean irudikatutako pertsona argi eta garbi ezagutzeko 
moduan hartutako irudiak erabil daitezen erakundearen webguneetan 
argitaratzeko, baita erakundeak bere jarduerak sustatu eta 
ezagutarazteko argitaratzen dituen komunikabide, liburuxka eta 
gainerako argitalpenetan ere. 
 Baimentzen dut         Ez dut baimentzen 
 

Legitimazioa Interesdunaren baimena 
Hartzaileak Ez da aurreikusten hirugarrenei datu-komunikazioak egitea, lege-

betebeharra dagoenean salbu. Posibilitate hori kontuan hartzen bada, 
zure baimena eskatuko dugu. 

Eskubideak Datuak sartzeko, zuzendu, ezereztu, mugatu eta baliogabetzeko, datuen 
aurka egiteko eta eramangarritasuneko eskubideak balia ditzake, 
informazio gehigarrian azaltzen den bezala. 

Jatorria Interesdunaren eskutik jaso ditugu datuak. 
 
Inprimaki hau betetzeak berekin dakar bidaltzaileak aitortzen duela guri 
jakinarazi dizkigun informazio eta datu pertsonalak bereak, zehatzak eta 
egiazkoak direla. 

Informazio 
gehigarria 

Gure webgunean (www.kutxa.eus) kontsulta dezakezu Datuen Babesari 
buruzko informazio osagarri eta zehatza 

 
 
Izen-abizenak  
Data                                                                                                                                   Sinadura 
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