
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

MURRIZTU GABEKO ORDAINKETA ESKUORDETU ESKAERA 

1.- ENPRESAREN DATUAK 
Izen soziala: IFZ/IFK: Kotizazioko Kontuaren Kodea: 

Helbidea: 
Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea 

Posta kodea: Udalerria: Probintzia: Hiritartasuna: 

Harremanetarako pertsona: Posta elektronikoa: Telefonoa: Faxa: 

Erregimena: Lan-istripua / Gaixotasun arrunta: 

2.- LANGILEAREN DATUAK 
Lehen abizena: Bigarren abizena: Izena: 

Afiliazio-zk.: IFZ: 

3.- ESKATZEN DEN ITZULERARI BURUZKO DATUAK 
Itzuleraren arrazoia 

Medikuaren bajaren data: Eskatutako aldia: Zenbatekoa*: 

*Zenbateko eremua derrigorrez bete behar da

4.- BANKUKO DATUAK 

Kontuaren titularra: NAN-AIZ: 

IBAN Kodea 

E S  

5.- ORDEZKARIAREN - ADMINISTRATZAILEAREN DATUAK 

Lehen abizena: Bigarren abizena: Izena: 

IFZ/IFK: Telefonoa: Faxa: 

Helbidea: Posta elektronikoa: 

(e)n, (e)ko (a)ren (e)an. 

Eskatzailearen edo ordezkariaren sinadura eta zigilua 
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