
 
 

5 LANGILE BAINO GEHIAGOREKIN TALDEKO ABONU ARRUNT 
BATEN HARPIDETZA EGIN NAHI DUTEN ENPRESETARAKO 

ESKAERA INPRIMAKIA 
 

Taldeko abonu arrunt batean 5 langile baino gehiago harpidetu nahi dituzten enpresek, inprimaki honen              
bidez egin ahal izango dute eskaera. Eskatutako informazioa jaso eta egiaztatu ondoren, langileari alta              
emateko kode bat bidaliko zaio. 

6. mailatik aurrerako talde-ordainketa bati gehitutako langile bakoitzaren ordainketaren kostua 10           
eurokoa da langile bakoitzeko. 

Bidaien kostua erregistratutako ordainketa txartel berean kobratuko da, garraio abonuaren titularraren           
izenean. Dbizik hilero faktura bat igorriko dio enpresari, dagokion hilekoari dagozkion zenbatekoekin,            
langileen ordainketa eta erabileragatiko kobrantzak barne. 

 

1. ESKABIDEA 

Eskabidea formalizatzeko, eremu hauek bete beharko dira: 

 

 

GARRAIO ABONUAREN TITULARRA 

 
6. LANGILEA 

Sozietatearen izena   
Egoitza Soziala  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

IFK  
Posta-kodea  

Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

 

Izan-abizenak  

NAN  

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  
Posta-kodea  

Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  
Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  

NAN  



 

 
7. LANGILEA 

 

8. LANGILEA 

 

9. LANGILEA 

 

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  
Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  

NAN  
Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  
Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  

NAN  

Generoa  
Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  

Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  
Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  
NAN  

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  
Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

Pasahitza  



 
 

 

10. LANGILEA 

 

11. LANGILEA 

 

Langile gehiago harpidetu nahi badira, galdetegi honen jarraian gehitu beharko dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izan-abizenak  

NAN  

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  
Posta-kodea  

Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  
Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  

NAN  
Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  

Jaiotze data  
Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

Pasahitza  



 
 

2. BETEKIZUNAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO, HAUEK AURKEZTU: 

Konpainiaren IFKren kopia eta izen soziala. 

Abonuaren titularraren ahalorde escritura 

Langile bakoitzaren TC1a.  

Erantsi dokumentuak eta eskaera posta elektroniko bidez helbide honetara: 

administracion@dbizi.eus 

 

 

Baimena ematen diot Dbiziko departamentu honi eta Donostiako Udalari nire datuak beste                 

administrazio edo erakunde batzuetan kontsultatzeko, eskabidearen xede den helbururako                 

eskatzen diren baldintzak betetzen ditudan egiaztatzeko, eta indarrean dagoen bitartean                   

kontsultatu ahal dezan.  

Baimena ematen diot Dbiziko departamentu honi eta Donostiako Udalari nik emandako datuak                  

beste administrazio edo erakunde bati emateko, alderdi interesduna naizeneko izapideak                   

egiteko eskatzen badituzte.  

 

_______________(e)n, _____(e)ko ____________aren ____(e)an. 

 

Eskatzailearen sinadura _____________ 

 

 

Datuen babesari buruzko araudia betez, Donostiako Udalak, tratamenduaren arduradun gisa jardunez (IFK: P2007400A; helbidea:              

Ijentea kalea, 1; helbide elektronikoa: dbo@donostia.eus), jakinarazten dizu zure datuak zure seme adingabeari DBIZI zerbitzuan               

alta emateko baimena kudeatzeko erabiliko direla (idazki honetan aipatzen da). Datuak beharrezkoak dira harremana ezartzeko               

eta eskaera izapidetu ahal izateko. Datuak tratatzeko oinarria adingabearen aita/ama eta/edo tutore gisa emandako baimena da.                

Harremanak dirauen bitartean eta datuak ezabatzeko eskatzen ez den bitartean gordeko dira datuak, eta, edonola ere, aplikatu                 

beharreko legezko preskripzio epeak beteko dira. Ez dago aurreikusita datuak nazioartean lagatzea edo transferitzea. Datuak               

eskuratu, zuzendu, ezabatu, eramangarri bihurtu eta mugatzeko edo aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu.               

Horretarako, idatziz jo beharko duzu arduradunarengana UTE BIZZIS erakunde zerbitzu emailearen bidez, helbide honetan:              

Zorroaga pasealekua, 23-25, Donostia. "DBIZZI datuak babesteko eskubideak erabiltzea” adierazi beharko duzu eskabidean, eta              

zure nortasunaren identifikazio agiriaren kopia erantsi. Emandako baimena kentzeko eskubidea duzu, eta jakinarazten zaizu              

baimena kentzeak berekin dakarrela adingabea zerbitzuan baja ematea. Kontrol Agintaritza eskumendunean (Datuak Babesteko             

Euskal Bulegoa: www.avpd.euskadi.eus) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu. 

http://www.avpd.euskadi.eus/

