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ADIERAZPEN OROKORRA / AITORTZEN DU 
Adierazi baiezkoa den kasuetan 

 Norberak ekoiztutako produktuak jarriko direla salgai. 

 Dagokion jarduera ekonomikoagatik ogasunean eta gizarte segurantzan alta 
emanda dagoela. 

 Ogasunarekiko eta gizarte segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela. 

 Nekazaritza ustiategia alta emanda dagoela. 

 Indarrean dagoen araudiaren arabera nekazaritzako sailak adierazten dituen 
erroldetan alta emanda dagoela. 

 Merkaturatzen dituen produktuen araberako araudiak ezartzen dituen baldintza 
higieniko sanitarioak eta bestelakoak betetzen dituela. 

 Salmenta agiria jaurtitzeko gaitasuna duela. 

 Ontziratutako produktuetan ustiakuntza edo eraldatzeko zentroaren kodearekin 
identifikatuta daudela. 

 Salgaiek baldintza higieniko sanitarioak eta bestelako arauak betetzen dituztela. 

 Elikagaiak manipulatuz gero, dagokion prestakuntza duela. 

 Aseguru polizak erantzukizun zibilaren poliza eta era guztietako kontingentzia 
eta ezbeharrak estaltzen dituela. 

 Autonomo edo mikroenpresa dela (Europako Batzordearen 651/2014 (EB) 
Erregelamenduaren I., eranskinean ezarritako irizpideak jarraituz) 

 

Erantzukizunpeko adierazpen honetan adierazitako datuak egiazkoak direla 
aitortzen dut 

_______________n, 2022ko _____________ren _____an  

Sinadura  
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DATUEN BABESA ETA BAIMEN LEGALA 

Datuen babesari buruzko legeak betez, jakin ezazu zure datuen eta/edo irudien 
tratamenduaren helburua estatistikoa dela, sustapen- edo merkataritza-
komunikazioak edo -bidalketak mantendu ahal izatea, bai eta eskura ditugun 
hedapen-kanaletan (sare sozialak, argitalpenak, etab.) erabili ahal izatea ere. Datu eta 
irudi horiek konfidentzialtasun handienarekin tratatuko dira, eta jaso diren xedea 
bete ondoren ezabatu egingo dira.  
Halaber, datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, aurkakotza zuzentzeko eta/edo 
eramangarritasunerako eskubideak baliatu ahal izango dituzu, honako helbide 
honetara idatziz: Lea Artibaiko Landagarapen Alkartea, Xemein etorbidea 12A, PK 
48270  Markina-Xemein, landagarapena@leartibaifundazioa.eus edo telefonoz 
946169088 zenbakian. 

IZEN ABIZENAK:  __________________________________ NAN:  ___________________  

 Baimena ematen diot Lea Artibaiko Landagarapen Alkarteari eta Leartibai 
Fundazioari, aipatutako elkartearen kudeaketa berari dagokion bitartean, nire 
datuak erabil ditzan. / Le doy permiso a Lea Artibaiko Landagarapen Alkartea, 
y, a Leartibai Fundazioa mientras recaiga en ella la gestión de la asociación 
mencionada, para que utilice mis datos. 

Sinadura: 

 

 


