
 
 
 
 
ONDARROAKO UDALA 

“IKASTURTE HASIERAKO BONUA” 2020 KANPAINA 
ENPRESAREN DATUAK  

IFZ-IFK    

Sozietate izena  

Establezimenduaren izena  

Establezimenduaren helbidea  

Harremanetarako persona  

Telefono zk  

Posta elektronikoko helbidea  

Ordainketa egiteko kontu zenbakia /  

E S                       

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Izen-Abizenak  

N.A.  

Posta elektronikoko helbidea  

Enpresako legezko ordezkariak berariazko baimena ematen du, kanpaina honetan lortutako datuak Ondarroako Udalaren 

titulartasuneko fitxategietan gordetzeko, kanpaina honetako baldintzetan ezarritakoa aplikatzeko soilik. 

Atxikitako establezimenduek datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak 

baliatu ahal izango dituzte, helbide elektroniko honetara mezu bat bidalita: orokorra@ondarroa.eus, 3/2018 Lege 

Organikoaren arabera 

ATXIKITZEKO KONPROMISUA 

1. Enpresako ordezkaria dela eta ordezkaritza horretarako behar besteko ahalordea duela adierazten du. 

2. Enpresako jarduera nagusia EJZn 474, 651, 652.2, 653.1,653.2, 653.3, 659.3, 659.4, 659.5, 659.6, 691,887, 
972.1, 972.2, 793 epigrafeen barruan dagoela adierazten du. Horren egiaztagiri gisa JEZren alta 
dokumentuaren kopia aurkeztu du. 

3. Erreferentziako enpresako ordezkari moduan kanpaina honi atxikitzeko eskabidea sinatu du. 

4. Kanpainan parte hartzeko zehaztutako konpromisoen eta prozeduraren berri baduela adierazten du eta 
Kanpainarako zehaztutako betekizunak betetzeko konpromisoa hartzen du bere gain. 

Establezimenduak Zatozteko bulegoan entregatu beharko ditu: 
▪ Bono originalak 
▪ Tiketa edo faktura sinplifikatua: bonoa erabiliz egindako erosketari dagokiona  
▪ Eraskina (Konpromiso agiri honi taxikitako orria) behar den moduan beteta  
▪ Entregatzeko epea  2020 10 19tik 2020 10 30era (biak barne) izango da. (9:30-14:00).  

5. Aurkeztutako agiriak Ondarroako Udalak berrikusi eta balioztatu egingo ditu eta akatsik antzemanez gero 
10 egun balioduneko epean zuzendu beharko dira akatsok. 

6. Bonuak eskabideak aurkezteko edo zuzentzeko epea amaitu eta gehienez ere 30 eguneko epean ordainduko dira, 
eskabidean zehaztutako kontu korrontearen zenbakian. 

7. Kontsumitzaileei kanpainaren ezaugarrien berri ematea. 

8. Kanpainako ikurrak (kartelak, eranskailuak...) ondo ikusteko moduko lekuan jartzea. 

9. Enpresak bonu bakarra onartuko du erosketa- ticket bakoitzeko 

10. Ondarroako Udalari honek  eskatutako informazio eta agiri guztiak ematea, kanpainako baldintzak behar 
bezala betetzen direla egiaztatzeko. 

11. Enpresak emandako datuak errealitatearekin bat ez badatoz, Ondarroako Udalak egokitzat jotzen dituen 
izapide eta ekintzak burutzeko eskubidea izango du, eta establezimendua kanpainatik bertatik kanpo ere 
utzi ahal izango du. Enpresak, ordea, horregatik eta inguruabar horren publizitateagatik sortutako 
ondorioak bere gain hartu beharko ditu. 

 
Ondarroan, 2020ko iiirailaren   _______(e) an.                                                                       Sinadura 

 


