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EGOERA EKONOMIKO KALTEBERAN DAUDEN VISESAREN BABESTUTAKO ETXEBIZITZA 
BATEAN ERRENTARIAK DIRENEK ALOKAIRU EROSTEKO AUKERAREKIN ALOKAIRUA 
ERRENTA ORDAINTZETIK EZOHIKO ETA ALDI BATERAKO SALBUESPENA IZATEKO 
ESKABIDEA 
 
 
 
(*) batez markatutako datuak nahitaez bete behar dira. 

1. ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Eskatzaileak VISESAko etxebizitza babestu etxebizitza baten errentamendu- erosteko aukerarekin 
kontratu baten titular gisa agertu behar du eta egoera ekonomiko kalteberan egon behar du. 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/Beste bat) *:  ______________________________ 

Izena *: ___________________________________________________________________ 

Lehen abizena *:_____________________________________________________________ 

Bigarren abizena *: ___________________________________________________________ 

Sexua *:  Emakumea Gizona 

2. ABISU ETA JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

Abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera, jakinarazpen edo komunikazioren 
bat duzunean. 

Posta elektronikoa *: ______________________________________________________ 

Telefono mugikorra: _______________________________________________________ 

3. KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA 

Mezu elektronikoen eta abisu-mezuen bidez bidaliko zaizkizun jakinarazpenak eta komunikazioak zuk 
adierazitako hizkuntzan egongo dira. 
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4. ETXEBIZITZAREN DATUAK 

Probintzia *:  _______________________________________________________________ 

Udalerria *:  ________________________________________________________________ 

Herria *:  ________________________________________________________________ 

Kalea *:  __________________________________________________________________ 

Ataria *:  __________ Eskailera: ________ Pisua *: _______ Eskua edo atea *: _________ 

Etxebizitza-kodea:  _________________________________________________________ 

Errentaren zenbatekoa *: ______________________________________________________ 

AROC kontratuaren gauzatze-data *:  ________________________________________ 

5. FAMILIA-UNITATE OSOAREN DIRU-SARRERAK 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea besteren konturako langilea bada. 

2019ko abendua *:  _____________________________________________________ 

2020ko urtarrila *:  _____________________________________________________ 

2020ko otsaila *:  _____________________________________________________ 

Eskabidea aurkeztu den hilabetea (2020ko apirila, maiatza, etab) *: 
 _____________________________________________________ 

6. LANGABEZIA-EGOERARI BURUZKO DATUAK 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea besteren konturako langilea bada. 

Lan egiten duen edo lan egin duen enpresaren IFZ *: __________________________________ 

Lan egiten duen edo lan egin duen enpresaren izena *: 
 ________________________________________________________________ 

Enpresaren jarduera-sektorea *: 
 ________________________________________________________________ 

Langabezia-egoera hasi den eguna *:  _____________________________________________ 
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7. JARDUERA-SEKTOREA 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea langile autonomoa edo enpresaburua bada. 

Enpresaren jarduera-sektorea *: 
 _______________________________________________________________ 

8. ESKABIDEA 

Etxebizitzaren alokairua ordaintzetik ezohiko eta aldi baterako salbuespena eskatzen dut, Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren AGINDUAn aurreikusitakoarekin bat. Agindu horren 
bidez, alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen arloan COVID-19 birusaren inpaktu ekonomikoari 
erantzuna emateko hartu beharreko neurriak arautzen dira. 

9. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

VISESAren  etxebizitza babestutako  baten errentamendu-kontratu baten titular gisa edo zuzkidura-
bizitoki baten emakidaren onuradun gisa ageri den eta egoera ekonomiko kalteberan dagoen 
eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpenaren idazki bat bete, sinatu eta erantsi beharko du eskabide 
honetan, www.visesa.euskadi.eus, VISESAren webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera. 
Bertan, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren AGINDUAn araututako 
salbuespenaz baliatzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela adieraziko du. Agindu horren bidez, 
alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen arloan COVID-19 birusaren inpaktu ekonomikoari 
erantzuna emateko hartu beharreko neurriak arautzen dira. 

10. DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Eskabidean jasotako datu pertsonalak tratatu egingo ditugu eta honako tratamendu-jarduera honetan 
sartuko: "Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren dirulaguntzak, etxebizitza eta 
lurralde arlokoak".  

• Erantzunkideak: alde batetik, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA (IFK: A20306775), helbidea 
Gamarrako Atariko 1A zenbakiko 2. solairuan duena (PK: 01013), Gasteizen (Araba), eta honako 
helbide elektronikoa duena: dpo@visesa.eus; bestetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saila. Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza. 

• Xedea: Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak eta 
dirulaguntzak kudeatzea: etxebizitza erosteko finantza-neurriak, etxebizitza birgaitzeko finantza-
neurriak, babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzak, alokairua sustatzeko neurriak, lurzorua 
urbanizatzeko finantza-neurriak, lurzorua kostu bidez eskuratzeko finantza-neurriak, Gaztelagun 
programa eta zuzeneko diru-laguntzak. 

• Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da erantzunkideei aplikatu beharreko lege-betebeharrak 
betetzeko. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 
arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua. 
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoa. 

• Datuak gordetzeko epea: zure datu pertsonalak gordeko ditugu alokairu-errentak ordaintzetik 
salbuesteko espedientea kudeatzen dugun bitartean eta espedientea indarrean dagoen bitartean 
eta, ondoren, tratamenduaren erantzuleei aplika dakizkiekeen lege-betebeharrak betetzeko behar 
den epean. 

• Hartzaileak: Ez da daturik lagako, legeak kontrakoa agintzen duenean izan ezik; horrek ez du 
eragotziko erantzunkideen artean aipatutako helburuetarako beharrezkoak diren datuak lagatzea. 

• Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita datuok 
mugatzeko edo horien tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren kasuan, tratamenduaren erantzunkidea, informazio 
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gehigarrian azaltzen den bezala. VISESAren kasuan, "Erantzunkideak" atalean adierazitako helbide 
eta bitartekoen bidez. Kontrol-agintaritza eskudunaren aurrean erreklamazio bat aurkez dezakezu. 
VISESAren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa da, eta Sailaren kasuan, Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoa. 

• Informazio osagarria: Datuen babesari buruzko informazio gehiago jaso nahi baduzu, jo ezazu 
webgune honetara: https://www.euskadi.eus/proteccion-de-datos-y-politica-de-seguridad/web01-
sede/es/ 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez. 

 Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoa betez.. 

_____________________________________ , 2020ko _______________ aren ___________ a 

Eskatzailearen sinadura 

 


