KUTXA KULTUR MODA. EGONALDIEN ESKABIDE-FORMULARIOA
 Izen-abizenak
 Jaioteguna
 Markaren izena
 Harremanetarako telefono-zenbakia
 E-mail
 Webgunea (halakorik edukiz gero)
 Egoera fiskala (startup, autonomoa, kooperatiba, ikaslea, eta abar.)
 Curriculum Vitae
PRESTAKUNTZA (Eskatzaileak bete beharra)

ESPERIENTZIA PROFESIONALA (Eskatzaileak bete beharra)

Izen-abizenak
Data

Sinadura
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GALDERAK
Zein da zure helburua Kutxa Kultur Modan parte hartu nahi izateko?

Modari lotuta dauden zein prestakuntza-arlo landu nahiko zenituzke?

Norekin partekatu nahiko zenuke Fabrika gunea?

Zer gune erabili duzu orain arte zure jarduera garatzeko?
Azpimarratu zure aurreko langunearen 5 alderdi on eta hobetuko zenituzkeen beste 5
alderdi:

Zer eskatzen diozu languneari, zure lana garatzeko?
Languneak zer ezaugarri eduki behar ditu espazioari, azpiegiturei eta materialei dagokienez?

Zure ustez, zein alderditan izan zaitezke lagungarri diseinatzaile-taldeko gainerako
kideentzat?

Langunearen nolako disponibilitate mota eduki nahiko zenuke?

Izen-abizenak
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Sinadura

Kutxa Kultur · Andre zigarrogileen plaza, 1– Tabakalera. 20012 Donostia · T. 943 251 919 · E. kutxakulturmoda@kutxa.eus ·
www.kutxakultur.eus

KUTXA KULTUR MODA. EGONALDIEN ESKABIDE-FORMULARIOA

DATU PERTSONALAK BABESTEA

Arduraduna
Helburua

Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. eta
Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa
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
Hartzaileak

Jatorria

Interesdunaren baimena
Ez da aurreikusten hirugarrenei datu-komunikazioak egitea, legebetebeharra dagoenean salbu. Posibilitate hori kontuan hartzen bada,
zure baimena eskatuko dugu.
Datuak sartzeko, zuzendu, ezereztu, mugatu eta baliogabetzeko, datuen
aurka egiteko eta eramangarritasuneko eskubideak balia ditzake,
informazio gehigarrian azaltzen den bezala.
Interesdunaren eskutik jaso ditugu datuak.

Informazio
gehigarria

Inprimaki hau betetzeak berekin dakar bidaltzaileak aitortzen duela guri
jakinarazi dizkigun informazio eta datu pertsonalak bereak, zehatzak eta
egiazkoak direla.
Gure webgunean (www.kutxa.eus) kontsulta dezakezu Datuen Babesari
buruzko informazio osagarri eta zehatza

Eskubideak
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