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GIPUZKOAKO PSE-EEko IDAZKARI NAGUSIA HAUTATZEKO 
HAUTESKUNDE PRIMARIOEN PROZESUAN PARTE HARTZEKO 
INPRIMAKIA  

_________________________________________________ jaunak/andreak, 

______________________________________________ Elkarteko militante 

sozialistak edo zuzeneko afiliatuak (NAN: _______________ - __), PSOEren 

Estatutu Federalen 5.1.b.i artikuluan eta Estatutu Federalak Garatzeko Arautegi 

Federalaren 177. artikuluan ezarritakoari eta Biltzar Ttipiak irailaren 21eko bileran 

onartutako Deialdiaren Oinarriei jarrakiz, honen bidez jakinarazten dut Gipuzkoako 
Batzorde Betearazleko idazkari nagusia hautatzeko hauteskunde primarioen 
prozesuan aurre-hautagai gisa parte hartzeko borondatea dudala 

 

Hona hemen nire harremanetarako datuak, jakinarazpenetarako: 

Posta-helbidea _______________________________________P.K.____________ 

Herria_____________________________ Probintzia______________________ 

Helbide elektronikoa: __________________________________________________ 

Telefono mugikorra: ________________________ 

Halaber, honako hauek nire hautagaitzaren ordezkari izendatzen ditut, Gipuzkoako 

PSE-EEren IX. Kongresuaren Batzorde Antolatzailean eta Hauteskunde Bermeen 

Batzordean jarduteko: 

___________________________________ jauna/andrea NAN_____________-__ 

___________________________________ jauna/andrea NAN_____________-__ 

PSOEk jakinarazten dizu inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak zure hautagaitza kudeatzeko erabiliko direla, hautagai 
gisa parte hartuko duzun prozesuak irauten duen aldian. Zuk, afiliatua zaren aldetik, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, 
ezabatzeko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramateko eskubideak dituzu, baita emandako baimena errebokatzeko 
aukera ere. Eskubide horiek idatziz baliatu ahal izango dituzu protecciondedatos@psoe.es helbide elektronikoaren bidez edota 

______________________________ 
Aurre-hautagaiaren sinadura 

mailto:protecciondedatos@psoe.es
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Datuak Babesteko Batzordera idatzizko komunikazio bat bidaliz (Ferraz 70, 28008 Madril). Militanteen eta Herritarren 
Arretarako Departamentua arduratuko da hura izapidetzeaz. 

ORDEZKARIEN IZENDAPENA 

_________________________________________________ jaunak/andreak, 
______________________________________________ Elkarteko militante 
sozialistak edo zuzeneko afiliatuak (NAN: _______________ - __), honen bidez 
jakinarazten dut onartzen dudala _______________________________________ 
jaunak/andreak Gipuzkoako PSE-EEko Batzorde Betearazleko Idazkaritza 
Nagusirako aurkeztutako aurre-hautagaitzaren ordezkari izatea 

 

_________________________________________________ jaunak/andreak, 
______________________________________________ Elkarteko militante 
sozialistak edo zuzeneko afiliatuak (NAN: _______________ - __), honen bidez 
jakinarazten dut onartzen dudala _______________________________________ 
jaunak/andreak Gipuzkoako PSE-EEko Batzorde Betearazleko Idazkaritza 
Nagusirako aurkeztutako aurre-hautagaitzaren ordezkari izatea 

 

Jakinarazpenetarako datuak (1. ordezkaria) 

Helbide elektronikoa: ______________________________________________________ 

Telefono mugikorra: ________________________ 

Jakinarazpenetarako datuak (2. ordezkaria) 

Helbide elektronikoa: ______________________________________________________ 

Telefono mugikorra: ________________________ 
PSOEk jakinarazten dizu inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak laguntza ematen diozun hautagaitzaren ordezkari gisa 
duzun parte-hartzea kudeatzeko erabiliko direla, zure hautagaiak parte hartzen duen prozesuak irauten duen aldian. Zuk, 
afiliatua zaren aldetik, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramateko 
eskubideak dituzu, baita emandako baimena errebokatzeko aukera ere. Eskubide horiek idatziz baliatu ahal izango dituzu 

______________________________ 
1. ordezkariaren sinadura 

______________________________ 
2. ordezkariaren sinadura 
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protecciondedatos@psoe.es helbide elektronikoaren bidez edota Datuak Babesteko Batzordera idatzizko komunikazio bat 
bidaliz (Ferraz 70, 28008 Madril). Militanteen eta Herritarren Arretarako Departamentua arduratuko da hura izapidetzeaz. 

AURRE-HAUTAGAITZAREN KONPROMISOAK 

Dokumentu hau sinatzean, sinatzaileek berariaz aitortzen dute ezagutzen eta 
onartzen dutela hauteskunde primarioen prozesuari buruzko araudia, baita Batzorde 
Antolatzaileak, Gipuzkoako Hauteskunde Bermeen Batzordeak eta Euskadiko Etika 
Batzorde Federalak ezartzen dituzten arau eta agindu guztiak ere, batez ere 
erroldako datu pertsonalak eskuratu eta kontsultatzeari dagokionez. Dokumentu hau 
sinatzean, sinatzaileek berariaz aitortzen dute ezagutzen eta onartzen dituztela 
hauteskunde primarioen prozesuaren finantzaketari buruzko arauak; nolanahi ere, 
erabaki horietarako aurreikusitako baliabideen araubidea aplikatuko da. 

Dokumentu hau sinatzean, PSOEren 2014ko urriaren 10eko Kode etikoari atxikitzea 
eta PSOEren barne-araudi aplikagarri osoa betetzea onartzen dute. 
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______________________________ 
1. ordezkariaren sinadura 

______________________________ 
2. ordezkariaren sinadura 

______________________________ 
Aurre-hautagaiaren sinadura 
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