
PFGZ ATXIKIPENARI DAGOKIONEZ BORONDATEZKO TASA APLIKATZEKO/BUKATZEKO ESKAERA 
(PFGZk zehazten duena baino PFGZren tasa handiagoa aplikatu nahi duzunean bakarrik bete) 

LANGILEAREN DATUAK 

Lehen abizena Bigarren abizena Izena 

NAN-AIZ-Pasaportea Ohiko helbidea (kalea, plaza) Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Helbide elektronikoa Telefonoa Telefono mugikorra 

ESKATZEN DU 

Borondatezko tasa (egun zure prestazioari aplikatzen 
zaiona baino handiagoa izan behar du beti). 

Aplikatuko den ehunekoa …: % 

Borondatezko tasa hurrengo jardunaldian utziko zaio aplikatzeari 

(Aplikatuko den tasa berria egoera pertsonalaren eta familiarraren 
komunikazioan emandako informazioan oinarrituta kalkulatuko da, zein 
oinarritzat erabiliko den PFGZren legeak ezartzen dituen atxikipenak 
kalkulatzeko) 

Interesdunaren sinadura ........................................(e)n 20.......(e)ko .........(a)ren 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 
• Arduraduna: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia) – Datuak Babesteko Kontaktu Delegatua: dpd@umivale.es 

• Helburua eta Legezko Oinarria: Gizarte-segurantzako esparruan dagozkion prestazioen kudeaketa administratiboa, laguntzazkoa eta ekonomikoa bideratzea. Tratamendu hau gauzatzen da umivale Mutua Gizarte-segurantzaren kidea izatetik sortzen diren
behar legalak aplikatzen direlako. 

• Hartzaileak: Zerbitzuak eskaintzen dituzten eta datu pertsonalen atzipena duten hirugarren hornitzaileak. Gizarte-segurantza eta horren menpeko erakundeak. Epaitegiak eta Auzitegiak. Bankuak, aurrezki kutxak eta landa kutxak. 

• Eskubideak: Zenbait tratamendu eskuratu, zuzendu edo ezabatu ditzake, edo horiei uko egin diezaieke; bestalde, tratamendua murriztu dezake, eramateari uko egin diezaioke eta bere datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritzen den erabakiari .
uko egin diezaioke Idatziz, honako helbidera bideratutako eskaeraren bidez: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia). Zuzen-zuzenean gure edozein zentrotan, 
ondoko posta elektronikora mezu bat bidalita: dpd@umivale.es 

• Informazio gehigarria: Datuen babesa dela eta, informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta dezakezu ondoko estekan: https://www.umivale.es/protecciondedatos
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