BOE ONARTZEKO ESKAERA
IZENA:

ABIZENAK:

JAOITZE DATA:

NAN:

HELBIDEA:

HERRIA:

PK:

TELEFONOA:

MUGIKORRA:

Posta elektronikoa (letra
larriz):

Berarias ONARTZEN DUT jakinarazpenak posta elektronikos
jasotzea (adierazi aukera egokia)

□ BAI □ EZ

ETXEBIZITA NOLA EROSIKO DA
□ BAKARRIAK □ BIKOTEAN

2. JABEAREN IZENA:

2. JABEAREN ABIZENAK:

2. JABEAREN NAN:

OHARRAK:
□

Etorkizuneko jabe orok bete behar ditu BOEren eskakizunak, urteko gehieneko diru-sarrerei
eta etxebizitzaren jabe ez izateari dagokienez.

□

Beheko agiri hauek aurkeztu beharko dituzte helbide honetan: Santiago de Compostela 12, 1.a
Bilbo. Tel.: 94.612.86.00.
Dorre Barriak1, S.Coop., Dorre Barriak2, S.Coop., Dorre Barriak4, S.Coop., Dorre Barriak6, S.Coop.
Santiago de Compostela, 12 -1º– Bilbao

-

Onarpen-eskaera (data adierazita eta izenpetuta).

-

NANaren fotokopia.
Aurkeztutako azken errenta-aitorpena.
Azken hiru nominen fotokopia.
Katastro Ziurtagiria eskatzeko baimena (ERANSKINA).
150 euroko diru-sarreraren frogagiria.
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako errolda-ziurtagiria.
Lan-bizitzaren agiria.

□ Diru-sarrera Dorre Barriak 6 S.Koop sozietatearen kontu-korrontean egingo da, Kutxabank erakundeko
zk. honetan: 2095 0461 10 9111905345. Ziurtagiriaren kontzeptuan jarri beharko da diru-sarrera
egiten duen pertsonaren izena.
_______________________________jauna/andrea naizen honek, eskaera honen bidez
ADIERAZTEN dut
DORRE BARRIAK 1 S.KOOP, DORRE BARRIAK 2 S.KOOP, DORRE BARRIAK 4 S.KOOP eta
DORRE BARRIAK 6 S.KOOP sozietateen BOEren zozketetan parte hartzeko behin-behineko
zerrendan sartu nahi dudala.
Ohartarazitzat jotzen dut nire burua, eta badakit eta onartzen dut, eskakizun guztiak betetzen ez baditu,
edo behar den epean egokitzat jotzen dituzten baliabideen bitartez eskatzen dizkidaten agiriak aurkezten
ez baditut, ez dudala hartzaile-izaera lortuko eta, horren ondorioz, ekintza hau ondoriorik gabe geldituko
dela, nahiz eta lehiaketan irabazle gertatzen banaiz edo, uko baten ondorioz, hartzaile izan banaiteke; hori
guztia, inolako jakinarazpenik jasotzeko beharrik gabe.
Ohartarazitzat jotzen dut nire burua eta badakit eta onartzen dut, halaber, bertan adierazitako eskakizunak
ez betetzeko arrazoia izango dela eskaera honetan adierazitako helbidea edo jabe-izaera aldatzea, baldin
eta aurrez horren berri ematen ez badiet DORRE BARRIAK 1 S.KOOP, DORRE BARRIAK 2 S.KOOP,
DORRE BARRIAK 4 S.KOOP eta DORRE BARRIAK 6 S.KOOP sozietateei.
Zinpean aitortzen dut goian adierazitako datu guztiak zehatzak direla eta, horrenbestez, konpromisoa
hartzen dut dagokionaren aurrean datuok agirien bidez egiaztatzeko.
Era berean, onartzen ditut Eusko Jaurlaritzak eta DORRE BARRIAK 1 S.KOOP, DORRE BARRIAK 2
S.KOOP, DORRE BARRIAK 4 S.KOOP eta DORRE BARRIAK 6 S.KOOP sozietateek etxebizitzakooperatibistaren izaera eskuratu ahal izateko ezarritako baldintzak, eta agiri honen bidez aitortzen eta zin
egiten dut betetzen ditudala Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuan eta hori garatzen
duten gainerako legeetan ezarritako eskakizun guztiak.
Bilbon, 2012ko ___________________aren ______(e)(a)n.
Interesatuaren sinadura
Datu pertsonalen babesa. ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS SM sozietateak zein etxebizitza-kooperatibak beren jabetzako artxiboetan sartzen dituzte
etxebizitza-eskaeran emandako datu pertsonalak (izena, abizenak, NAN eta argazkia, hala badagokio), horien bitartez izena emandakoen edo sarituen zerrendak
argitaratzeko orduan beharrezkoak liratekeen ekintza guztiak gauzatzeko, bai eta notarioaren aurreko zozketa egiteko edota etxebizitzak esleitzeari dagokion beste
edozein ekintza gauzatzeko ere.
Kudeaketa-erakunde horrek intereseko informazioa edo bere jarduera-sektoreko merkataritza-jakinarazpenak bidaliko dizkizu, horretarako segmentazioak edo profilak
egin ondoren. Era berean, ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS SM sozietateak zure datuak emango dizkie, gorago zehaztutako xede berberekin, sustapenean
eta eraikuntzan diharduten Taldeko beste enpresei. Datu horiek emateari edo datuen tratamendu horri uko egin diezaiokezu, gutun bat bidalita ALTUBE GESTIÓN DE
COOPERATIVAS SM sozietatera edo etxebizitza-kooperatibara. Orobat, idatziz gauzatu ahalko dituzu, ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS SM sozietatera edo
etxebizitza-kooperatibara gutun bat igorrita, zure datu pertsonaletara jotzeko eskubidea edo horiek zuzentzeko, horien aurkakotasuna adierazteko edo ezeztatzeko
eskubideak ere.
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