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ELKARTZE-PROPOSAMENEKO DOKUMENTUA 
 

D. A. zk.  

Efektua   
 

 KOLABORATZAILEA GAKOA  ESLEITUTAKO KOTIZAZIOKO KONTUAREN 
KODEA: 

     
 

Enpresa   I.F.K/I.F.Z.  Tel.  
Helbidea   Udalerria   P.K.   
Lantokiaren helbidea  Udalerria   

KOTIZAZIOKO BESTE KONTU BATZUEN KODEA 
K.K.K.: IREKITZEAREN 

KAUSA ESLEITZE-DATA K.K.K.: IREKITZEAREN 
KAUSA ESLEITZE-DATA 

      

JARDUERA EKONOMIKOA ETA GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMENA 
Jarduera ekonomikoa   E.J.S.N. Gakoa   Langile kopurua    

Erregimena / Gizarte Seg. Sektorea   Gizarte Seg. Sistema berezia   
Irekitzearen kausa   Irekitze-data    Aurreko K.K.K.   

Umivaleri eskatzen dio hari elkartzea Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen kontingentzien babeserako, 
eta hurrengo datuak jakinarazten ditu: 

ENPRESA-BATZORDEAK EDO LANGILEEN DELEGARIAK IGORRITAKO TXOSTENA 
! Erantsita doa 
! Ez doa erantsita ordezkaritza-organo hori ez delako existitzen. 
! Ez doa erantsita. (Beste arrazoi batzuk), kasu horretan, adierazi zeintzuk:   

JARDUERARI BURUZKO BESTE DATU BATZUK 
Gaixotasun Profesionalen esparruan sartzen den jardueraren bat egiten al duzu?   
Enpresak baimenik al du borondatez Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen ondoriozko 
ABEren kudeaketan kolaboratzeko?   
Baiezkoan, adierazi data     

TARIFIKAZIOA 
E.J.S.N. JARDUERA EKONOMIKOAREN TITULUA ABE % % I. M . S. GUZTIRA 

     

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: umivalerekin elkartzeko, afiliatzeko edo bat egiteko kudeaketa administratiboa bideratzea; baita Gizarte-segurantzako esparruan dagozkion prestazioen kudeaketa administratiboa, 

laguntzazkoa eta ekonomikoa bideratzea, eta lan-istripuen eta lan-gaixotasunen gertakizunen kudeaketan laguntzea. 
• Hartzaileak: Gizarte-segurantzaren Diruzaintza Nagusia. Epaitegiak eta Auzitegiak, datuak emateko betebehar legala existitzen den aldian. Zerbitzuak eskaintzen dituzten eta datu pertsonalen atzipena duten hirugarren 

hornitzaileak. 
• 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 

Enpresak adierazten du jardueraren aurreko kode eta titulu horiek egiazkoekin bat datozela eta une 
bakoitzean enpresaren egoerari dagokion kotizazio mota egokitzeko konpromisoa hartzen du, legez aplikatu 
beharko dituen ehunekoekin, eta elkartea  (e)ko  (a)ren  (e)ko 0 orduan indarrean sartzea nahi du. 

  Jn./And.;  NAN:  honen gisa: 

 

Sinatuta                                                                                         Sinatuta umivale  
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