
SARRERA ESKAERA

DMD-DHE irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta honako helburu hauek ditu:
Pertsona ororen eskubidea defendatzea bere gorputza eta bizitza askatasunez
baliatzeko, eta bere bizitzari bukaera emateko unea eta baliabideak askatasunez
eta egearen barruan aukeratzeko.

Defendatzea, bereziki, hilurren fasean dauden eta atzerakorik ez duten erien
sufrimendurik gabe hiltzeko eskubidea, horixe baldin bada euren nahia.

Izp.:

€ko emaitza egin nahi dut

 42,00 €             50,00 €             60,00 €             BESTE BATZUK €

-(e)n 201 (e)ko -(a)ren (e)an

Oharra: Ordaindutako kuota uneko urteari dagokio. Bazkide sariak urte bakoitzaren urtarrilaren 1ean berritzen dira. Bazkide 
egiten diren pertsonak urtearen azken hiruhilekoan hasiko dira bazkide sariak ordaintzen hurrengo urtean.

(gutxieneko Kuota)

Bazkide bezala lagundu nahi dut eta horretarako URTEKO bazkide sari hau emango dut:

Bazkide-saria honela gauzatuko dut:
 Banku-helbideratzea (gomendatua)

Kontuaren jabea

Bankua/Kutxa
IBAN kodea (24 digituak)

Beste batzuk:
 Zuzenean dirua sartzea edo Transferentzia egitea

(Gogoratu zure izena adierazteaz)

IBAN kodea (La Caixa): ES90 2100 0555 3302 0100 2963

Izena Deiturak
Helbidea
Herria P.K.

NAN Jaiotze data / /

Telefonoak /

Lurraldea Lanbidea           Erretiratua

E-posta      Online aldizkaria soilik

Nola ezagutu gaituzu?   Internet bidez   Komunikabideen bitartez

 Ezagun baten bidez   Besterik

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Derecho a Morir Dignamente (DMD) - Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkartea G-78599578 Puerta del Sol plaza 6, 
31 ezk., 28013 Madril. Harremanetarako datuak: 913 691 746 informacion@derechoamorir.org Helburua: Bazkide-alta kudeatzea, 
estatutuetan deskribatutako funtzioak eta helburuak betetzea eta elkartearekin zerikusia duen informazio interesgarria helaraztea, 
baita bitarteko elektronikoen eta telefonoaren bidez ere. Legitimazioa: Afiliazio-hitzarmena burutzeko, interesatuaren adostasuna 
osasun-datuen trataerarako, eta interes legitimoa dagokigun alorrari buruzko informazio komertziala helarazteko.  Lagapenak: Ez 
zaio daturik lagako inongo hirugarreni, lege-betebeharreko kasuetan izan ezik. Datuen zaintza-aldia: Bazkidea elkartean alta egoeran 
dagoen bitartean, eta/edo gerta daitezkeen erantzukizunei aurre egiteko legez ezarritako aldietan. Eskubideak: Datuak eskuratu, 
zuzendu, haien kontra egin, ezabatu, eramangarritasun eta tratamendu-mugapeneko eskubideak balia ditzakezu, arduradunarekin 
harremanetan jarrita. Desadostasunik izanez gero, erreklamazioa aurkeztu dezakezu Datuak Babesteko Agentziaren aurrean 
(www.aepd.es)
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