
 
KKKOOONNNPPPRRROOOMMMIIISSSOOOAAA 

HHHAAARRRTTTZZZEEEKKKOOO   KKKAAANNNPPPAAAIIINNNAAA   Parte hartu edo argibide gehiago jaso nahi baduzu, Iruñeko Udalarekin
harremanetan jarri, ondokoen bidez: 

Tokiko Agenda 21en bulegoa 

Tel.: 948 420 992 

Helbide elektronikoa: agenda21@pamplona.es  

Helbidea: Uztarroze k., zk.g., 1. solairua. 31014 Iruña. 
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IZENA*  

ABIZENAK*  

JAIOTZE-DATA  

TELEFONOA  

HELBIDE 
ELEKTRONIKOA

 

HELBIDEA  

POSTA KODEA  

HERRIA  

 *Derrigorrez bete beharreko eremuak 
  

KONPROMISOA

 

Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen 
Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan eta Izaera Pertsonaleko Datuak 
babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, Iruñeko 
Udalak baimena eskatzen dizu, zure irudia Konpromisoa izeneko kanpainaren baitan argitaratzeko 
eta zure datu pertsonalak erabiltzeko. 
 
Izen-abizenak: 
___________________________________________________________, 

NAN: ____________________ 
 

BAIMENA: 
 Iruñeko Udalari baimena ematen diot ondokoetarako:  

1. Nire irudia Konpromisoa izeneko kanpainan erabiltzeko eta  hura agertarazteko Udalak 
sortutako bideoetan, liburuetan, esku-orrietan, web guneetan eta memorietan, betiere 
kanpainaren baitan. 

2. Nire konpromisoa erabiltzeko eta argitara emateko, kanpainaren berri  zein bitartekoren
bidez eman eta horietan.  

3. Nire datu pertsonalak erabiltzeko,  betiere Konpromisoa  izeneko kanpainarako bakarrik.. 
 
Iruñean,  2011ko ___________________ ren________ (e)an 

 
Sin.: ______________________________________ 

Bai, nahi dut Iruñeko Udala nirekin harremanetan jar dadin, une honetan 
igortzen ditudan  CO2ren isurketak eta urtebete barru igorriko ditudanak 
neurtzeko. 
Iruñean,  ________ ko_______________  ren________ (e)an 

 

Sin.: ______________________________________ 

Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa 
betez, jakitera ematen dizugu inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak Administrazio honek berezko
dituen eskumenak gauzatzeko baino ez direla erabiliko. Datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen 
duten fitxategietan bilduko dira. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu datuetan
sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko eskubidea, Erregistro Orokorrera joaz
(Kondestablearen jauregia – Kale Nagusia, 2-behea). 

Konpromisoa izeneko kanpainaren bidez, Iruñeko Udalak nahi du ordezkari
politikoek, Udaleko langileek, herritarrek eta erakunde publikoek zein pribatuek
konpromisoa har dezaten, atmosferara CO2   gutxiago isurtzeko. Konpromisoak 
poster batean jasoko dira, eta bertan agertuko dira konpromisoa hartu duen
pertsonaren argazkia, haren konpromisoa eta kanpainaren eslogana (Eta zuk? 
Zer konpromiso hartzen duzu zuk klima-aldaketari aurre egiteko?).  ENGAGE 
da proiektu europar honen izena. 12 herrialde ezberdinetako 12 hirik hartzen
dute parte, eta Europako Batzordeak proiektu hau hautatu du Europarako
Energia Inteligentea izeneko programaren funtsak hari emateko. Hona 
Konpromisoa kanpainaren helburu nagusia: gizartea engaiatzea, hala
Europarena nola Udalarena den xedearekin bat egin dezan, 2020. urterako
CO2ren % 20 gutxiago isurtzea lortze aldera. 
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