EUSKADIKO PODOLOGOEN ELKARGOAREN GOBERNU BATZARRARI
_______________________________________________________________________________________________________________-k

Adin nagusikoa eta ____________________________ zenbakiarekin Elkargo honetan arizaletzat alta emana duena,
___________________________ NAN-arekin eta etxebizitza

___________________________________________kalean _________________________ -ko hiri/herrian, ___________________________ -ko

probintzian duelarik____________________ posta kodea izanik, Batzar honen aurrean agertzen naiz eta, hoberen jokatuz,

diot:

Idazki honen bidez Gobernu Batzar horri nire BAJA kolegiatutzat onartu dezala eskatzera nator eta hori
hurrengo arrazoiei dela eta:

 BESTE ELKARGO BATERA ALDATZEA
 ERRETIROA
 BALIAEZINTASUN IRAUNKORRA DELA ETA
 PODOLOGO LANBIDEA UZTEA DELA ETA, BAI BORONDATEZKOA BAI DERRIGORTUTAKOA
 BESTEAK (adierazi) .................................................................................................

Horretarako, kolegiatutzat baja hartzeko adierazitako arrazoia egiaztatzeko dokumentuak aurkezten ditut.
Onartzen dut, halaber, baja-eskaria ez ontzat ematea baldin eta ez bada eskaera hori justifikatzeko
dokumentaziorik aurkezten.

Agiri honi zinpeko aitorpen maila ematen diot, eta jakinaren gainean nago aurkeztutako dokumentuak faltsuak
balira Kode Penalak jasotzen dituen erantzukizunei aurre egin beharko diedala.

Halaber, nire baja-eskaera eragin duen arrazoia bertan behera geratuko balitz, Elkargoari horren berri emateko
konpromisoa eta berriz ere alta eskatzeko konpromisoa hartzen dut, jakinik hala egin ezean ez kolegiatzegatiko
erantzukizunei aurre egin behar izango diedala.
Hori guztia onartzen dudala berresten dut:

___________________ n, 201… ko ____________ren _______n
Sinatzailea:

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoak, ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu emandako datuak EUSKADIKO
PODOLOGOEN ELKARGOAREN fitxategi batean gordeko direla. Fitxategi hori elkargo profesionalaren jardueretan eta elkargoaren zerbitzuak eskaintzeko beharrezko
administrazio-kudeaketa lanetan soilik erabiliko da.
Era berean, jakinarazten dizugu datuak BROKER’S 88 aseguru artekaritzari laga ahal izango dizkiogula, erantzukizun zibilaren poliza kolektiboa kudea dezan. Hala, 15/1999
Lege Organikoan berariaz aitortzen den bezala, interesdunak eskubidea du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko. Idatziz egin behar du
horretarako eskabidea eta, NANaren fotokopiarekin batera, EUSKADIKO PODOLOGOEN ELKARGOA, Anorbin kantoia, 2 – Behea, 01001 VITORIA-GASTEIZ (ARABA)
helbidera bidali. Aipatutako helbidean eskura dituen inprimakiak betetzea ere badu interesdunak.
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