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18 URTETIK BEHERAKOENTZAKO BAIMENA 

SUSTAPENA  ALFABETOA 2018 EKIMENEKO IRRATI-IPUINEN LEHIAKETA 

ANTOLATZAILEA 
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. (RADIO BILBAO), Bilboko Arte Ederren 

Museoa Fundazioa 

PARTE 

HARTZEKO 

OINARRIAK 

[Hemen] 

Dokumentu hau sinatuta, parte-hartzailearen ordezkariek zera ADIERAZTEN DUTE: 

1. Parte-hartzailearen ordezkari izateko eskumen osoa dute, eta, horren erakusgarri, kasu bakoitzean adierazitako 

dokumentazioa erantsi dute baimen honekin batera. 

2. Parte-hartzaileak modu askean eta bere borondatez hartu nahi du parte sustapenean, horren oinarrietan 

ezarritakoarekin bat etorriz: 

Aurreko guztiaren ondorioz, ordezkatzen duten pertsonak sustapenean parte har dezan BAIMENTZEN DUTE, sustapenaren 

oinarriak berariaz eta salbuespenik gabe onartuta. 

Hala parte-hartzaileak nola ordezkariek konpromisoa hartzen dute parte hartu aurretik formulario hau bete, sinatu eta 

eskaneatuta bidaltzeko, jarraian eskatutako dokumentazio guztiarekin batera, ondoren jasotako helbidera: 

radiocuentos@museobilbao.com. Ordezkaritza-eskumena pertsona 1ek baino gehiagok badu, biek bete beharko dute 

baimen hau. 

Parte-
hartzailea 
Izen-abizenak:  Jaiotza-data:  
 
NAN eta 
sinadura: 
(NAN baldin 
badu): 

 

 
 

 

 
 
1. 
ordezkaria 
Izen-abizenak:  Jaiotza-data:  
 
NAN eta 
sinadura: 

 

 
 

Adin txikikoarekin duen lotura: 
! Ama (Familia Liburua eta NANaren kopia erantsi ditu) 
! Aita (Familia Liburua eta NANaren kopia erantsi ditu) 
! Legezko tutorea (Lege Ebazpena eta NANaren kopia erantsi 
ditu) 

 
2. 
ordezkaria 
Izen-abizenak:  Jaiotza-data:  
 
NAN eta 
sinadura: 

 

 
 

Adin txikikoarekin duen lotura: 
! Ama (Familia Liburua eta NANaren kopia erantsi ditu) 
! Aita (Familia Liburua eta NANaren kopia erantsi ditu) 
! Legezko tutorea (Lege Ebazpena eta NANaren kopia erantsi 
ditu) 

 

Dokumentu honen bitartez emandako datu pertsonalak Antolatzailearen (Gran Vía 32, 28013 Madril) ardurapeko fitxategi batean sartuko dira, 

baimen honetatik eratorritako eragina kudeatzeko xedearekin, bertan xedatutakoari jarraiki. Tratamendu hau baimentzen duen oinarri juridikoa 

berariazko onespena da, dokumentu hau sinatuta ematen dela. Eragindakoen datuak lege oinarrietan adierazitako epealdian gordeko dira. 

Eragindako guztiek baliatu ahal izango dituzte datuetara sartu eta horiek zuzendu, ezabatu, aurkaratu, mugatu edo lekualdatzeko eskubideak, 

NANaren edo dokumentu baliokidearen kopia erantsita eta baimen honek eragindako pertsona bat dela adieraziz. Datuen babeserako eskubidea 

urratu dela irizten bada, eragindako pertsonek erreklamazioa jarri ahal izango dute Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (www.aepd.es) 

aurrean edo PRISA Taldearen (Antolatzailea bertako kidea da) Datuen Babeserako Ordezkariaren (dpo@prisa.com) aurrean. 

https://www.museobilbao.com/pdf/Bases_Radiocuentos_cast.pdf

