ELKARLANERAKO AKORDIOA
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAREN DATUAK

Enpresaren izena:
Izen soziala:

I.F.Z.:
Sektorea:

Arduraduna (izena eta 2 abizen):
N.A.N.:

Kargua:

Helbide komertziala:
P.K.:

Herria:

Telefono-zenbaki komertziala:
Web-orria:

Arduradunaren Telefono-zenbakia. :
E-maila:

Sare sozialak:
Deskontuaren deskribapena:

........................................(e/a)n, 20.........(e)ko .......................ren ............(e/a)n, ados dagoela adierazi eta sinatuta,
SINADURA:

LANKIDETZA-AKORDIOAREN BALDINTZAK
Akordio honen bidez, entitate laguntzaileak “Deskontuaren deskribapena” atalean deskribaturiko abantaila edo deskontua eskaintzen die Hirukideri atxikitako edozein
elkarte bazkidetako kide ugariko familia bazkideei eta FEFN-Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioari atxikitako elkarteei.
Hemen deskribaturiko abantailak eta deskontuak moldatuak izan ahalko dira, betiere ez baldin bada kide ugariko familien kalterako.
Akordio hau Hirukideren berrespen- eta onespen-posta elektronikoa jasotakoan sartuko da indarrean, eta urtebeteko iraupena izango du. Entitate laguntzaileak idatziz
eta hasierako epemuga amaitu baino hilabete lehenago kontrakorik adierazi ezean, luzatutzat joko da

HIRUKIDEREN BETEBEHAR ETA ESKUBIDEAK
Akordioaren DOAKO argitalpena komunikabide hauetan:
· Hileroko newsletterra.
· Hiru hilean behingo aldizkaria.
· Urteroko Deskontu-gida.
· Etengabeko webgunea: https://hirukide.com/descuentos-a-socios/
· Webgunea, akordio-amaieraren hila azpimarraturik: https://hirukide.com/descuentos-novedades/
· Sare sozialak: elkartearen prestasun eta irizpidearen arabera, zabaltzen
saiatuko gara.
Enpresa laguntzaileak emaniko irudi korporatiboaren erabilera.
Hirukidek beretzat gordeko du enpresa edo entitate laguntzailearekin eginiko

ENTITATE LAGUNTZAILEAREN BETEBEHAR
ETA ESKUBIDEAK
Entitate laguntzaileak eskubidea izango du deskontua eskatzen duenari
Hirukideko txartela eskatzeko (hala t fisikoa nola digitala), bai eta, hala
badagokio, NANa ere, nortasuna egiaztatzeko.
Entitate laguntzaileak izango du kontratu hau ez betetzearen ondoriozko
erantzukizuna.
Entitate laguntzaileak deskontu edo abantailaren baldintzak ezabatzeko edo
moldatzeko eskubidea du, betiere ez baldin bada kide ugariko familia
bazkideen kalterako. Horretarako, Hirukideri jakinaraziko dio, dela telefonoz
(607 21 21 50 / 945 25 36 02), dela posta elektronikoz (promocion@hirukide.com).

akordioa deueztatzeko eskubidea, hura bete ezean edo antzeko egoeraren bat
gertatuz gero.

Datuen babesa
2018. urteko Abenduran 6an Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, Hirukidek jakinarazten dizu formulario hau bete ondoren lortutako datuak zure entitatea
eta akordioari loturiko abantaila iragartzeko dira, hala Hirukideren komunikabideetan nola Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioarenetan (FEFN), gure bazkideek zure entitatea ezagut
dezaten. Era berean, hiru hilean behin argitara ematen dugun gure aldizkarian, Deskontu-gidan edota hileroko newsletterrean ere agertuko lirateke, bai eta Hirukidek egin litzakeen bestelako
jardueretan ere, betiere entitate laguntzailearen mesederako bada. Edozein unetan egikari ditzakezu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko edo aurkaratzeko edo haien
erabilera mugatzeko eskubideak, eskaera idatzia eta sinatua bidalita Hirukidera: Sofia Erreginaren hiribidea 112, 01015 Gasteiz (Araba) edo hirukide@hirukide.com edo
promocion@hirukide.com.
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