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ELKARGO PROFESIONALEAN IZENA EMATEKO ESKABIDEA
Jaun/andere agurgarriok:
Agiri honen bidez, ardurapeko adierazpena balitz bezalaxe, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko
kide bihurtzeko dudan interesa azaldu nahi dut, eta horretarako eskatzen diren agiriak eransteaz gain, premiazko
unibertsitate-titulazioa dudala eta lanbide-jardunerako gaitasuna ezeztatzen didan ezein epai irmoren eraginpean ez
nagoela adierazi nahi dut. Era berean, ageriko baimena ematen diot Elkargo Ofizialari, nire datu pertsonalak sistema
informatikoen bidez erabili ahal ditzan, soilik lanbide-jardunarekin zerikusia duten gaietarako.

Eskatzailearen datuak
Izena eta abizenak:...........................................................................................................................
Helbidea:..........................................................................................................................................
Udalerria:..........................................................................................................................................
Posta-kodea:......................................................................................................................................
Korreo elektronikoko helbidea:........................................................................................................
NAN:..................................................................................................................................................
Jaioteguna:........................................................................................................................................
Etxeko telefonoa:..............................................................................................................................
Lantokia:...........................................................................................................................................
Lantokiko telefonoa:.........................................................................................................................
Banku-helbideratzea (IBAN)
Kontuaren titularraren izena eta abizenak:...................................................................................
Entidad:
Agencia:
D.C. Nº de cuenta:
E S
Espresuki baimena ematen dut elkargoan izena emateko kuotaren ziurtagiriak, Euskal Herriko
Fisioterapeuten Elkargo Profesionalak emandakoak, behar bezala zorduntzeko agentzia honetan dudan
kontuan.
........................(e)n, 2019ko......................... (a)ren.............. (e)an

Sinadura
HONEKIN BATERA AURKEZTUTAKO AGIRIAK:





Fisioterapian edo baliokide batean Unibertsitatean Diplomatuaren / Graduatuaren titulu
ofizialaren fotokopia konpultsatua
125 euroko aurre-kuota Lankide Aurrezki Kutxaren ES92-3035-0070-16-0700042412 zk.ra
sartzearen frogagiria
Txartel-argazki bat, izena atzeko partetik jarrita
NAN-ren fotokopia bat

OHARRA: Elkargoaren urteko kuota bi seihilekotan banatuta ordaintzen da. Lehenengo kobrantza Elkargoan alta

egiten den unean aginduko da, eta hortik aurrera, seihilero egingo da, urteko lehenengo kobrantza urtarrilaren lehen
hamabostaldian (117€ 2019.urtean) eta bigarren kobrantza uztailaren lehen hamabostaldian (117€ 2019.urtean).
Ordainketak zorduntzeko baimenak aintzakotzat hartuko ditu EFEOk kopuruari egin diezaizkiokeen legezko aldaketa
guztiak.

Euskal Herriko Elkargoan izena ematea derrigorrezkoa izango da helbide profesional bakarra edo nagusiena hemen badago (Elkargo
Profesionalen Otsailaren 13ko 2/1974 Legean, 3. art. 2. atala “Lanbide bat lurralde-elkargotan antolatzen denean, nahikoa izango da batean bakarrik
izena ematea, eta izango da helbide profesional bakarra edo nagusiena kokatzen den lekuan, Estatuko lurralde osoan aritzeko,…”)
Jakinarazten dizugu ezen Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusten denaren arabera, zure datuak “Elkargokideak” izeneko fitxategi batean sartuko direla, Datuen Babeseko
Euskal Agentziaren Erregistroan inskribatua dagoena eta fitxategi horren arduraduna Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala dela.
Izaera pertsonaleko datuen bilketa honen helburua Elkargoarekin daukazun harremana gestionatzea da, hor barne hartzen direlarik urteko direktorioa, eta elkargoko jakinarazpenen, bai eta egon litezkeen akordio,
ekitaldi edota eremu profesionalean interesgarri gerta dakizkizukeen albisteen bidalketa ere, edozein baliabide erabiliz, posta elektronikoa barne. Zuk espresuki baimentzen duzu zeure datu pertsonalak lagatzea
beharrezko gertatzen denean Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren zerbitzuen prestaziorako edota beroni dagozkion jardueren garapenerako.Zuk, datuen jabe gisa, zeure adostasuna eta baimena ematen
dituzu datu horiek aipaturiko fitxategian sartzeko. Edozein kasutan erabili ahal izango duzu datuetara sartzeko, zuzenketak egiteko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubidea, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo
Ofizialera zuzenduz, helbide honetan: Ibarrekolanda kalea, 15 zkia., 48014, Bilbo, Bizkaia, jakinarazpenean LOPD-DBLO adieraziz
(DBLO = Datu Babeseko Legea Organikoa)

