
 
 Luis Eleizalde Ikastola                             
 Arene auzoa 6 – Bermeo 48370 
 Tfnoa: 946187593 / E-mail: bermeo@ikastola.eus 

 

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak gure f itxategietan sartuta daudela jakinarazten dizugu. Fitxategiak Datuak 
Babesteko Agentzian aitortu ditugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategien erantzulea ELEIZALDE IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako 
Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Arene Auzoa 6 4830 Bermeo, helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna 
egiaztatzeko beste agiri batekin batera. 

 

 

IZEN EMATE ORRIA: 2019/2020 IKASTURTEA HH 0-1 
 

 

IKASLEAREN DATUAK / Datos del alumn@ 
 

Izen-Abizenak  
Nombre y apellidos 

 

Jaiotza data 
Fecha de nacimiento 

 Jaiotza lekua 
Lugar de nacimiento 

 

Hezkuntza Premia Bereziduna? 
¿Necesidad Educación Especial? 

 

            EZ                               BAI       
 

Zehaztu/Defínelo________________________________________________ 
 

Alergiarik? 
¿Alergias? 

            EZ                               BAI        

Zeri/¿A qué?____________________________________________________ 

Eskolatua egon da? 
¿Ha estado escolarizad@? 

             EZ                              BAI        

Non/¿Dónde?  ________________________________________________________ 

 

        AITA / padre                        AMA / madre                   LEGEZKO TUTOREA / tutor/a legal           (aukeratu bat/elige uno) 

Izen-Abizenak  
Nombre y apellidos 

 

NAN zenbakia 
Número DNI 

 Jaiotza data 
Fecha de nacimiento 

 

Helbidea 
Dirección 

 

Ogibidea 
Profesión 

 

Euskaraz daki? 
¿Sabe euskara? 

          EZ                                 BAI 

Telefonoa 
Teléfono 

 Posta elektronikoa 
Correo electrónico 

 

 

        AITA / padre                        AMA / madre                   LEGEZKO TUTOREA / tutor/a legal           (aukeratu bat/elige uno) 

Izen-Abizenak  
Nombre y apellidos 

 

NAN zenbakia 
Número DNI 

 Jaiotza data 
Fecha de nacimiento 

 

Helbidea 
Dirección 

 

Ogibidea 
Profesión 

 

Euskaraz daki? 
¿Sabe euskara? 

          EZ                                 BAI 

Telefonoa 
Teléfono 

 Posta elektronikoa 
Correo electrónico 

 

 

 Familia ugaria / Familia numerosa                        Guraso bakarrekoa / Monoparental 
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FAMILIA EGOERA / Situación familiar  
(Familia banandua edo dibortziatua bada soilik bete/Rellenar en caso de familia separada o divorciada) 

 

Nork du guraso ahala/Quién tiene la patria potestad?_____________________________________________________ 

Nork du zaindu eta babesteko ardura/Quién tiene la guarda y custodia?______________________________________ 

Norekin bizi da ikaslea (helbidea)/Con quién vive el alumn@ (dirección)?   __________________________________________________ 
            

 
BESTELAKO INFORMAZIOA 
 

Jantokia erabiliko da? /¿Comedor?                                        EZ                   BAI 

Garraioa erabiliko da? /¿Transporte?                                     EZ                  BAI        Geltokia /Parada _______________ 

Erlijioa ikastea nahi duzue? /¿Religión?                                EZ                  BAI 
 

 

Nola jaso nahi duzue informazioa?                                   PAPEREAN/Papel                  POSTA ELEKTRONIKOZ/E-mail 

¿Cómo queréis recibir información? 
 

Ze hizkuntzetan jaso nahi duzue informazioa?              EUSKARAZ                            ELEBIDUN/Bilingüe 
¿En qué idioma queréis recibir información?                             

Ze lotura duzue Ikastolarekin?                                         ELKARGOKIDE ERABILTZAILEA/Soci@ usuari@ 

                                                                                             ELKARGOKIDEA ETA LANGILEA/Soci@ y trabajador/a 

                                                                                             AITA/AMA/LEGEZKO TUTOREA IKASLE OHIA/Exalumn@ 

                                                                                             ELKARGOKIDE EZ ERABILTZAILEA/Soci@ no usuari@ 

                                                                                             BESTE IKASTOLA BATEKO IKASLE OHIA/Exalumn@ otra ikastola 

                                                                                             BAZKIDETZA TRANSMISIO BERRIA/Soci@ nueva transmision 
                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

ELKARGOKIDEAREN ESKU GERATZEN DA ELKARGOKIDE IZATEAREN ESKUBIDE ETA 

BETEBEHARRAK ZEINTZUK DIREN EZAGUTZEA 

 

IZEN ABIZENAK ___________________________________ 

DATA                  _________/____/____       SINADURA 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu 
pertsonalak BAZKIDEAK, SENIDEAK, IKASLEAK eta ORIENTAZIOA fitxategietan sartuta daudela jakinarazten dizugu. 
Baita ere, hauen helburuak honako hauek direla: 

 BAZKIDEAK: ikastolako bazkideen informazioa biltzea, hauen kudeaketarako eta erakundearen 
informazioa banatzeko 

 SENIDEAK: ikasleen senideen informazioa biltzea, hauen kudeaketa eta kuoten kobrantza gauzatzeko 
 IKASLEAK: ikastolako ikasleen kudeaketa akademikoa aurrera eramatea 

 ORIENTAZIOA: ikasleen informazio pedagogikoa eta terapeutikoa aurrera eramatea 
Fitxategiok Datuak Babesteko Agentzian aitortu ditugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. 
Fitxategi hauen erantzulea ELEIZALDE IKASTOLA bera da eta, honi dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako 
Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak erabili ditzakezu; horretarako 
Arene Auzoa 6 48370 Bermeo helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri 
batekin batera. 
 Ez dut onartzen DPBLri buruz xedatutakoa 

¿Qué relación tenéis con la ikastola?                  
 


