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ESKATZAILEAREN DATUAK 

Lehenengo abizena Bigarren abizena Izena NAN-AIZ- Pasaportea Telefonoa 

 

ETXEBIZITZA IDENTIFIKATZEA 

Egungo bizilekua: kalea edo plaza. Zk. Bis Blokea Eskailera Solairua Eskua 

Posta-kodea Udalerria Herria Lurralde Historikoa  
 

GAIAK (“x” batez markatu dagokiona) 

 Bizikidetza-unitateari eragiten dioten gertaerak: 

Aldaketa data: ____/____/_____ 

 PERTSONA BERRIA GEHITZEA:  Bikote berria  Jaiotza  Familiako kidea  Laguna 

(Adinez nagusia izanez gero, ERE-DBE-040 Adinez nagusia den onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena imprimakiak sinatua 
erantsi behar da). 

BIZITZA-UNITATEKO KIDEA EZ EGOTEA: Lekuz aldatzea, ikasketak/lana direla eta. 

Espetxean erregimen arruntean edo itxian egotea, edo izaera sozial, sanitario edo 
soziosanitarioko egoitza-zerbitzu baten plaza iraunkor baten erabiltzaile izatea, oso-
osorik funts publikoekin finantzatuta. 

Tratamendu medikua edo errehabilitazioa egitea. 
 ABSENTZIA: 

Hiltzea. (BGDS jasotzen duten pertsonentzat: hildakoa prestazioaren titularra bada, prestazioa berriro eskatu beharko 
litzateke beste titular baten izenean). 

  Ez egoteko beste arrazoiren bat. 

ALDAKETAK INGURUABAR PERTSONALETAN: 
% 33ko desgaitasuna edo handiagoa aitortzea edo mendetasun-egoera aitortzea. 

Pentsioduna  

Genero-indarkeriaren biktima       Etxeko indarkeriaren biktima         Gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren 
biktima. 

 Besterik: ________________________________________________________ 

 Baliabideei eragiten dieten gertaerak (diru-sarrerak edo ondarea): 

Aldaketa data ____/____/_____ 

Aldakuntzako BU kidea:  _________________________________________ 

Prestazioak eta pentsioak 

Lan-jarduera                                           

Ondasunak. Espainian edo atzerrian dauden ondasun higigarrien edo higiezinen titularrak jabetza bakarrean edo 
partekatuan. Ondasun higigarriak (ibilgailuak, sozietateetako partaidetzak, akzioak…). Ondasun higiezinak (etxebizitzak,  E
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garajeak, trastelekuak, lonjak, finkak…). 

       Egoera:  

  Sarrera berriak (hasiera) _________________________________ 

  Ez dut jaso (utzi) _________________________________ 

  Aldaketak nire diru-sarreretan _________________________________ 

  Egiaztagiririk gabeko diru-sarreren estimazioa: _________________________________ €/hileko. 

 

  Bestelako gertaerak: 

      Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea IBAN: ES  _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Lanbidek datu hori bitarteko elektronikoen bidez egiaztatzearen aurka bazaude, ERE-DBE-030 Prestazioaren helbideratze 
imprimakia sinatua aurkeztu beharko duzu). 

      Helbide aldaketa jakinaraztea (imprimaki honen hasierako atalean adierazitakoa). 

      Telefonoa edota sakelakoa aldatzea…………………………………………………………………………………………….. 

       Beste aldaketa mota bat: adierazi zein, eta hala badagokio, aurkeztu egiaztagiria.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Oharrak 

 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA 

1-. 

2-. 

3-. 

 

Data eta sinadura. 

 

 

 

           ________ ____      (e)n, 20     ko      ________     aren          (e)an           Sin.:  _______________ 
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Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 

Tratamendu-
jarduera 

Prestazioak: 
- DBE-EPO  
- Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (BGDS) 

Arduraduna Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua. 

Helburua 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) kudeatzeko eta izapidetzeko 
tratatzen ditugu zure datuak.   
Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera jasotzeko eskubidea aitortzeko, mantentzeko, iraungitzeko, kontrolatzeko eta 
gainbegiratzeko beharrezkoak diren administrazio-jarduerak egitea.              

Legitimazioa Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak  egikaritzea; legezko betebeharra betetzea. 

Lagapenen 
hartzaileak 

Datuak eman ahal izango zaizkie gai honen gainean eskumenak dituzten administrazio publikoei. 

Eskubideak 
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edota aurka 
egiteko ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. 

Informazio 
gehigarria 

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu gure webguneko datu-babesari buruzko 
atalean:  

- DBE-EPO: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074800-capa2-
eu.shtml 

- BGDS: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/154200-capa2-eu.shtml 

Honako araudi hau betetzeko asmoz: 

 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf) 

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa 
(https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf) 
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