Espediente zk.

DEFENTSA FITOSANITARIORAKO BALIABIDEEN EKOIZLE ETA OPERADOREEN
ERREGISTRO OFIZIALEAN IZENA EMATEKO ESKAERA

HIRUGARREN SEKZIOA: AHOLKULARIEN SEKTOREA

IZENA EMAN

BERRITU

Aholkulari independientea
Aholkularia, hornitzaileen sektorean / tratamenduen sektorean / kooperatiba
egituran
Aholkularia, ustiategiaren enpresa egituran
Aholkularitza erakundeetako aholkularia, izurriteen kontrol esparruetan
(10.2 art.: nekazaritza ekologikoa, ekoizpen integratua, beste sistema batzuetan
ziurtatutako ekoizpena)

ESKATZAILEA
NAN / IFZ

Izen-abizenak / Sozietatearen izena

Emakumea 
Gizona


Enpresaren izena

Inskripzio zk. *

Helbidea

Herria

Posta kodea

Probintzia

Helbide elektronikoa

Telefonoa

Faxa

* Inskripzioa berritzea denean

ESKAERA
Eskatzen dut defentsa fitosanitariorako baliabideen Ekoizle eta Operadoreen Erregistro Ofizialean (EOEO)
inskribatzea.
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ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
Ikasketa titulazioaren fotokopia / Unibertsitatearen edo zentroaren ziurtagiria
Izurriteen dukeaketa integratuan esperientzia ziurtatzen duten agiriak (1311/2012 EDn 3. xedapen
iragankorrarekin bat etorriz)

AITORPENA
Irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuak, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduera esparrua
ezartzen duenak, 42. artikuluan xedatutakoari dagokionez eta abenduaren 23ko 17/2009 Legeak, zerbitzuen
eskuragarritasun eta erabilera askatasunari buruzkoak, 4. artikuluan xedatutakoa aplikatuz,
AITORTZEN DUT:
1.

Betetzen ditut indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak, defentsa fitosanitarioen erabiltzaile profesionalaren
lanak egiteko.

2.

Egia dira aitorpen honetan azaltzen diren datuak, eta hitzematen dut haiek beteko ditudala jarduerak dirauen
bitartean.

(*)

Tokia eta data :
(*)

Titularraren edo legezko ordezkariaren sinadura :

(*)

Bakarrik papereko izapideetan betetzekoa

Izaera pertsonaleko datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Landa Garapeneko
Zuzendaritza Nagusiak (Gipuzkoa plaza z.g., 20004 Donostia) jakinarazten dizu eskuratzen dituen defentsa fitosanitarioko bitartekoak hornitzen
dituen sektoreko establezimenduen jabeen eta arduradunen datuak, tratamenduen sektoreko zerbitzuak ematen dituztenen datuak, aholkularitza
sektorean gaitutako pertsonen datuak eta erabiltzaile profesionalen sektoreko pertsonen datuak kudeatzeko helburua duen tratamenduan sartuko
direla. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiari emango zaizkio zure datuak, defentsa fitosanitariorako
baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofizialean inskripzioa egiteko (EOEO). Zure eskubideak erabili ditzakezu datuen tratamenduaren
arduraduna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Datuen Babeserako Ordezkaria edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean.
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