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D. KOKALEKUARI/KOKALEKUEI DAGOZKIEN DATUAK

Hiri-zirkulazioa:

 Oinezkoen zirkulazioaren mozketa (adierazi mugarriztatu beharreko metroak eta eremua)

Aparkalekuak /espazioa erreserbatzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Grabaketa berezia:

 Armekin grabatzea  Animaliekin grabatzea    Haurrekin grabaketak

 Eszena arriskutsuak   Larrialdi baten eszenaratzea, krimena, sua...  Efektu bereziak

 Hiri-altzarien aldaketak Hiriko argiztapenean aldaketak   

 Beste batzuk, zehaztu

BEHARRAK

Kokaleku bakoitzeko bete behar duzu orri hau, eta adierazi, dituzun behar zehatzak filmaketaren gida 
kontsultatuta.

KOKALEKUA

Kokalekua identifikatzea. Xehatu ezazu ahalik eta gehien kokaleku zehatza (erantsi planoa)

Udalerria

Helbidea, osorik

Hasiera-data    Amaiera-data

Hasiera-ordua    Amaiera-ordua

Zenbat egunez grabatuko den kokaleku horretan

Kokalekuan egongo den pertsona kopurua (eszena horretarako proiektuaren lantaldea eta figuraziokoak barne)

Ekipo materiala (adierazi pisua eta dimentsioak)

 Ekipo soila

 Beste batzuk (garabiak, fokuak, travellinga, etab.)

 Atrezzoa jartzea

Empresaren izena

Proiektuaren izenburua

FILMATU BEHAR DEN ESZENAREN SINOPSIA
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DATUEN BABESA

Datuak babesteko egungo araudian ezarritakoaren arabera, jakinarazten da inprimaki honen bidez jasotzen diren datu pertsonalak DONOSTIAKO UDALAK tratatuko dituela, tratamenduaren 
arduradun gisa jokatuz. Informazioa DONOSTIA SUSTAPENAK kudeatuko du, tratamenduaren eragile gisa jokatuz. Tratamenduaren helburua da filmatzeko baimenari buruzko zure eskaera 
izapidetzea eta kudeatzea. Tratamenduaren zilegitasunaren oinarria 2016/679 (EB) Erregelamenduaren, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO), 6.1. e) artikulua da: 
tratamendua beharrezkoa da interes publikoko helburua betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emaniko botere publikoak gauzatzeko.

Ez da aurreikusten datuak hirugarren batzuei lagatzea, legezko obligaziorik izan ezean, ez eta datuen nazioarteko transferentziak egitea ere.

Tratamendu honen xede diren datu pertsonalak beharrezkoa den denboran gordeko dira, alegia, datu horiek jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuak tratatzetik etor 
litezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboran. Artxiboen eta dokumentazioaren araudian ezarritakoa aplikatuko da. Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko 
eta ezabatzeko eskubideak gauza ditzakezu, bai eta datuak babesteko indarreko araudian dauden beste eskubide batzuk ere, dagokionean. Horretarako, Donostiako Udaleko Udalinfo 
Zerbitzura idatzi bat bidali behar duzu (Ijentea kalea, 1, 20003, Donostia), gaian Datuen Babesa jarrita. Bestela, Egoitza Elektronikoaren bidez ere egin daiteke.

Zure eskubideak gauzatzerakoan ez bazaituzte behar bezala artatu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babeserako Euskal Bulegoan. Helbidea: Beato Tomas Zumarraga kalea, 71 – 3. 
Solairua – 01008 Gasteiz. Hala ere, lehenik, Donostiako Datuen Babeserako Ordezkari izendaturiko pertsonarekin harremanetan jar zaitezke: dbo@donostia.eus.

Enpresaren sinadura eta zigilua

Ibilgailuekin sartzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Ibilgailuen zirkulazioa:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Zamalanetarako ibilgailuak erabiliko ditu:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Trafikoaren kontrola / trafikoa moztea:

 Adierazi zenbat metro, eremua eta denbora

OHARRAK
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