
 
 

 

 
                    
 
 

DEITURAK ETA IZENA: 

..............................…........................................................................................................................ 

NAN/AIZ: ..................................................           JAIOTEGUNA: ..............................................           PK: 

...............................             HELBIDEA: ............…………..........................................................................         

HERRIA: ...................................................... 

TEL. FINKOA: .......................TEL. MUGIKORRA: ...................   HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

……........................................ SEXUA: Gizona   Emakumea                                                            

LEHENTASUN-HIZKUNTZA: Gaztelania    Euskara    

Hurrengo aukeretara harpidetu nahi dut:   SMS Estadio: BAI  EZ        Estadio e-news eta eESTADIO: BAI  EZ 

  Larrialdia izanez gero, norekin kontaktatu?: IZENA..................................... TEL. 

MUGIKORRA:...................................     

 

Fundación Estadio Vital Fundazioan ABONATU gisa sartzeko eskatzen dut, eta bere Araudia zein arau osagarriak 
irakurtzeko eta errespetatzeko konpromisoa hartzen dut. 

                                   Sinadura: 
 
 

DEITURAK ETA IZENA Kontuaren titularra………………………...…………………............………….. 
NAN/AIZ:…………………………………… 
 

Kontuaren zenbakia (BKNZ) 
 

E S                       

 
Helbideratze agindu hau izenpetuz, aurrezki kontuaren jabea bere gain hartzen du bere finantza erakundeari agindu honen izenpetzea 
jakinarazteko ardura. Era berean, Fundación Estadio Vital Fundazioari baimena ematen dio, dagozkion zordunketak egiteko. Aurrezki 
kontuaren jabea eskubidea izango du bere erakundeak dirua itzul diezaion, erakundeak izenpetutako kontratuaren baldintzetan. Dirua 
itzultzeko eskaera, kontuan zordunketa egin den egunaren ondorengo zortzi asteen barruan egin beharko da. Zure eskubideei buruzko 

informazio gehiago nahi baduzu, jo ezazu zeure finantza erakundera. 
 
                                                                  Sinadura kontuaren titularra: 
 

 
Vitoria-Gasteiz, ......... ko .................................... ren ................a 
                                                                      
 
ORAIN ABONATUTA DAUDEN ZUZENEKO SENITARTEKOAK  
 

Zk: ................... Izen-abiz.:.........................................           Zk.: ...................... Izen-abiz.: 

................................................... 

Zk.: .................. Izen-abiz.: .........................................          Zk.:......................   Izen-abiz.: 

................................................... 

 

Emandako zerbitzuarekin pozik izango zarela espero dugu. Eskerrik asko. 
Oharra: Orriarekin batera, eskatzailearen argazki bat eta NAN/AIZa edo Familia Liburua ekarri behar dira. 
Familia ugariaren kasuan, familia ugariaren titutualen fotokopia bat ere. 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako arauei jarraituz, jakinarazten dizugu: zuk guri emandako datuak (zeureak edo hirugarrenenak, haien izenean edo 
zure ardurapeko adingabeen izenean; azken kasu horretan, datu horiek tratatzeko berariazko baimena ematen dut, legezko ordezkaritzat), bai eta zurekiko harremanean sortutako 
beste edozein datu ere, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk tratatuko duela entitate honekin abonatutzat duzun negozio harremana behar bezala aurrera eramateko, 
kontaktua eta komunikazioa mantentzeko, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk sustatu edo antolatutako jarduera eta ekitaldietako izen ematea eta parte hartzea 
kudeatzeko, eta gure jarduera nahiz zerbitzuei buruzko informazioa zuri bidaltzeko. Antolatzen ditugun jarduera, jai, lehiaketa eta ekitaldietan, argazkiak nahiz bideoak egin ahalko 
dira. Trataera hori datuen titularren adostasunean eta gure interes legitimoan oinarritzen da. Gainera, datuak hirugarrenei komunikatuko zaizkie, legez baimendutako kasuetan, 
esaterako Vital Fundazioari lotutako fundazioei eta beste elkarte eta klub batzuei. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea. Kategoria bereziko datuak 
tratatzen dira (konparaziorako, osasunekoak edo hatz markak), behar-beharrezkoak diren kasuetan, hala nola: Fitness zerbitzuko edo jarduera jakin batzuetako sarbidean; jai, 
lehiaketa, ekitaldi edo jarduera bateko abonatua, erabiltzailea edo parte hartzailea zarenez jarduerak gozatu eta gauzatzean gorabeherak artatzean eta lehen sorospenak 
ematean. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko aukera duzu, bai eta Datuak Babesteko Arautegi Orokorrean onartutako beste eskubide batzuk gauzatzekoa ere, 
http://www.fundacionestadio.com/eu/privacidad.php web orrian ikusgai duzun informazio gehigarri eta osoan zehaztuta dagoenez. 

Erreferentzia:...................... 

IZENA EMATEKO ORRIA 

http://www.fundacionestadio.com/eu/privacidad.php
http://www.fundacionestadio.com/eu/privacidad.php

