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ON 
KONTSUMOKO BONOEN ON EGIN BONOA PROGRAMAREN OINARRI 
ARAUTZAILEAK TOKIKO PRODUKTU BEREIZIARI LAGUNTZEKO

1.   XEDEA

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegotik bereizitako tokiko produktuen 
kontsumoari laguntzeko "ON EGIN Bonoa" PROGRAMAren (aurrerantzean, 
"PROGRAMA") oinarri arautzaileak ezartzea. PROGRAMA horren bidez, deskontu-bonu 
trukagarrien kanpaina bat egiten da atxikitako TURISMO-OSTATUetan emandako 
gauengatik, Eusko Jaurlaritzak sustatutako kalitate-marka berezituetan eta Basque Wine 
PROGRAMAri atxikitako edarietan gutxienez 100 euroko erosketa egiten duten 
kontsumitzaileentzat. 

PROGRAMAren helburua da kalitate bereiziko tokiko produktuaren kontsumoa 
sustatzea eta sustatzea, bai eta landa-eremuari laguntzea ere – Sustatutako neurri 
guztien esparruan, COVID-19ren ondorio negatiboak minimizatzeko xedearekin –, eta 
tratamendu diferentziala ematea bertan garatutako jarduerak sustatzerakoan, hau da, 
EAEko landa-ingurunean dauden eta biztanleria �nkatzen duten eta haien bizi-kalitatea 
bermatzen duten ekonomiei laguntzeko neurri gisa ulertuta. 

2.   FINANTZAKETA

Bonuak �nantzatzeko gehieneko kreditua 1,5 milioi eurokoa da. 

3.   ONURADUNAK ETA ATXIKITAKO ERAKUNDEAK

PROGRAMAren onuradun izango dira (aurrerantzean, "ONURADUNAK") sartutako 
kalitate bereiziko produktuak erosten dituzten pertsona �siko kontsumitzaileak (6. 
puntua), PROGRAMAri atxikitako salmenta-puntuetan.

PROGRAMARI atxikitako erakundetzat hartuko dira (aurrerantzean, batera, "ATXIKITAKO 
ERAKUNDEAK") TURISMO-OSTATUAK (aurrerantzean, "TURISMO-OSTATUAK"), bai eta 
PROGRAMARI atxikitako 6. atalean (aurrerantzean, "SALMENTA-PUNTUAK") de�nitutako 
produktuen salmenta-puntuak ere. 
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4. IRAUPENA

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5. ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,  
Bizkaiko Txakolina BJD.
Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako  
ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.  
Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.
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Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak  
jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren  
webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne  
(fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta  
establezimenduaren datuak).
Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,  
kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea  
egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino  
lehen erabili ahal izango da.
Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin  
duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
lortuko da.
Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN  
bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute  
sustapenean parte hartu.
Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko  
deskontuak batzeko.
Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira  
(telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten  
bonoaren kodea emango zaio.
PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa  
betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu  

gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen  
erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko  

 da.
Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren  
bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da  
erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua  
lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak  
ematean egindako akatsengatik.
Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile  
hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.  
arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko  
de�nitu gabeak).
Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo  
Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten  
salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren  
baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez  
zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko  
establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren  
oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak  

 betetzeko.

Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri  
beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.  
Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA  
identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.  
Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak  
diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak  
diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi  
ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko  

 dira.

Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko  
atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek  
PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta  
Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,  
irekitzen direnetik hasita.

PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea  
eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk  
ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren  
ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion  
fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren  
webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
(bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra  
bada, onuradunari jakinaraziko dio.
Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat  
deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,  
TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri  
arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska  
daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta  
banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez  
deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako  
landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango  
baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
dutenak ezkutatuz.
b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako  
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian  
aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek  
lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu  
Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,  
Bizkaiko Txakolina BJD.
Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako  
ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.  
Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak   
jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren  
webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne   
(fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta  
establezimenduaren datuak).
Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,  
kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea   
egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino  
lehen erabili ahal izango da.
Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin   
duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
lortuko da.
Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN   
bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute   
sustapenean parte hartu.
Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko   
deskontuak batzeko.
Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira   
(telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten   
bonoaren kodea emango zaio.
PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa   
betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu   
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gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen  
erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko  

 da.
Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren  
bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da  
erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua  
lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak  
ematean egindako akatsengatik.
Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile  
hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.  
arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko  
de�nitu gabeak).
Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo  
Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten  
salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren  
baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez  
zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko  
establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren  
oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak  

 betetzeko.

Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri  
beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.  
Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA  
identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.  
Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak  
diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak  
diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi  
ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko  

 dira.

Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko  
atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek  
PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta  
Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,  
irekitzen direnetik hasita.

PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea  
eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk  
ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren  
ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion  
fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren  
webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
(bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra  
bada, onuradunari jakinaraziko dio.
Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat  
deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,  
TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri  
arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska  
daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta  
banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez  
deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako  
landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango  
baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
dutenak ezkutatuz.
b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako  
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian  
aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek  
lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu  
Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

 Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,   
 Bizkaiko Txakolina BJD.
 Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako    
 ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.   
 Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
 Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
 Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
 Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

 Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
 Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

 Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak    
 jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren   
 webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne      
 (fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta    
 establezimenduaren datuak).
 Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,   
 kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea   
 egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino   
 lehen erabili ahal izango da.
 Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin   
 duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
 lortuko da.
 Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN    
 bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute   
 sustapenean parte hartu.
 Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
 ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko    
 deskontuak batzeko.
 Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira    
 (telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten   
 bonoaren kodea emango zaio.
 PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
 HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa   
 betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu    

 gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen    
 erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko   
 da.
  Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren   
 bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da    
 erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
 Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua    
 lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
 Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak   
 ematean egindako akatsengatik.
 Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile   
 hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

 6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

 Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.   
 arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko   
 de�nitu gabeak).
 Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
 Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo   
 Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

4

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

 PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten    
 salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

 PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren    
 baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez   
 zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

 Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko     
 establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren   
 oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak    
 betetzeko.

 Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri   
 beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.   
 Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA   
 identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.   
 Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak   
 diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak   
 diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi   
 ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko   
 dira.

 Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko   
 atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
 Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek    
 PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
 PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
 eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

 6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta   
 Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

 TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,    
 irekitzen direnetik hasita.

 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea   
 eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
 zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk   
 ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren   
 ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion   
 fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

 Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren    
 webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
 bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
 (bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra   
 bada, onuradunari jakinaraziko dio.
 Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat   
 deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,     
 TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri    
 arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska   
 daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta   
 banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
 HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
 TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez    
 deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako     
 landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango   
 baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

 a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
 dutenak ezkutatuz.
 b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
 c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
 d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako    
 kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian   
 aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

 9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

 9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

 HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek   
 lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu   
 Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.

 

 



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

 Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,   
 Bizkaiko Txakolina BJD.
 Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako    
 ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.   
 Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
 Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
 Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
 Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

 Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
 Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

 Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak    
 jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren   
 webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne      
 (fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta    
 establezimenduaren datuak).
 Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,   
 kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea   
 egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino   
 lehen erabili ahal izango da.
 Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin   
 duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
 lortuko da.
 Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN    
 bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute   
 sustapenean parte hartu.
 Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
 ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko    
 deskontuak batzeko.
 Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira    
 (telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten   
 bonoaren kodea emango zaio.
 PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
 HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa   
 betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu    

 gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen    
 erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko   
 da.
  Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren   
 bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da    
 erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
 Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua    
 lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
 Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak   
 ematean egindako akatsengatik.
 Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile   
 hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

 6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

 Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.   
 arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko   
 de�nitu gabeak).
 Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
 Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo   
 Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.
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Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

 PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten    
 salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

 PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren    
 baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez   
 zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

 Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko     
 establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren   
 oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak    
 betetzeko.

 Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri   
 beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.   
 Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA   
 identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.   
 Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak   
 diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak   
 diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi   
 ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko   
 dira.

 Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko   
 atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
 Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek    
 PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
 PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
 eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

 6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta   
 Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

 TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,    
 irekitzen direnetik hasita.

 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea   
 eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
 zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk   
 ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren   
 ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion   
 fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

 Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren    
 webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
 bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
 (bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra   
 bada, onuradunari jakinaraziko dio.
 Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat   
 deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,     
 TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri    
 arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska   
 daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta   
 banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
 HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
 TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez    
 deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako     
 landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango   
 baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

 a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
 dutenak ezkutatuz.
 b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
 c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
 d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako    
 kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian   
 aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

 9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

 9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

 HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek   
 lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu   
 Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.

 

 



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

 Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,   
 Bizkaiko Txakolina BJD.
 Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako    
 ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.   
 Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
 Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
 Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
 Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

 Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
 Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

 Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak    
 jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren   
 webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne      
 (fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta    
 establezimenduaren datuak).
 Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,   
 kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea   
 egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino   
 lehen erabili ahal izango da.
 Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin   
 duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
 lortuko da.
 Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN    
 bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute   
 sustapenean parte hartu.
 Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
 ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko    
 deskontuak batzeko.
 Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira    
 (telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten   
 bonoaren kodea emango zaio.
 PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
 HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa   
 betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu    

 gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen    
 erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko   
 da.
  Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren   
 bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da    
 erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
 Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua    
 lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
 Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak   
 ematean egindako akatsengatik.
 Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile   
 hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

 6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

 Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.   
 arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko   
 de�nitu gabeak).
 Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
 Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo   
 Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

 PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten    
 salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

 PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren    
 baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez   
 zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

 Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko     
 establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren   
 oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak    
 betetzeko.

 Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri   
 beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.   
 Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA   
 identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.   
 Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak   
 diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak   
 diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi   
 ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko   
 dira.

 Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko   
 atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
 Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek    
 PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
 PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
 eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

 6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.
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Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta   
 Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

 TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,    
 irekitzen direnetik hasita.

 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea   
 eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
 zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk   
 ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren   
 ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion   
 fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

 Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren    
 webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
 bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
 (bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra   
 bada, onuradunari jakinaraziko dio.
 Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat   
 deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,     
 TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri    
 arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska   
 daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta   
 banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
 HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
 TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez    
 deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako     
 landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango   
 baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

 a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
 dutenak ezkutatuz.
 b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
 c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
 d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako    
 kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian   
 aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

 9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

 9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

 HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek   
 lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu   
 Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.

 

 



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

 Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,   
 Bizkaiko Txakolina BJD.
 Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako    
 ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.   
 Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
 Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
 Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
 Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

 Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
 Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

 Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak    
 jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren   
 webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne      
 (fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta    
 establezimenduaren datuak).
 Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,   
 kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea   
 egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino   
 lehen erabili ahal izango da.
 Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin   
 duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
 lortuko da.
 Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN    
 bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute   
 sustapenean parte hartu.
 Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
 ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko    
 deskontuak batzeko.
 Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira    
 (telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten   
 bonoaren kodea emango zaio.
 PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
 HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa   
 betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu    

 gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen    
 erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko   
 da.
  Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren   
 bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da    
 erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
 Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua    
 lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
 Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak   
 ematean egindako akatsengatik.
 Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile   
 hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

 6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

 Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.   
 arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko   
 de�nitu gabeak).
 Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
 Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo   
 Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

 PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten    
 salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

 PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren    
 baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez   
 zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

 Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko     
 establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren   
 oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak    
 betetzeko.

 Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri   
 beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.   
 Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA   
 identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.   
 Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak   
 diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak   
 diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi   
 ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko   
 dira.

 Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko   
 atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
 Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek    
 PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
 PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
 eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

 6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

 TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta   
 Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

 TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,    
 irekitzen direnetik hasita.

 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea   
 eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
 zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk   
 ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren   
 ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion   
 fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

 Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren    
 webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
 bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
 (bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra   
 bada, onuradunari jakinaraziko dio.
 Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat   
 deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,     
 TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
 PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri    
 arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska   
 daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta   
 banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
 HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
 TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez    
 deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako     
 landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango   
 baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.
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7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

 a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
 dutenak ezkutatuz.
 b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
 c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
 d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako    
 kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian   
 aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

 9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

 9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

 HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek   
 lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu   
 Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.

 

 



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,  
Bizkaiko Txakolina BJD.
Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako  
ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.  
Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak  
jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren  
webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne  
(fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta  
establezimenduaren datuak).
Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,  
kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea  
egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino  
lehen erabili ahal izango da.
Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin  
duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
lortuko da.
Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN  
bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute  
sustapenean parte hartu.
Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko  
deskontuak batzeko.
Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira  
(telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten  
bonoaren kodea emango zaio.
PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa  
betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu  

gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen  
erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko  

 da.
Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren  
bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da  
erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua  
lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak  
ematean egindako akatsengatik.
Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile  
hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.  
arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko  
de�nitu gabeak).
Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo  
Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten  
salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren  
baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez  
zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko  
establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren  
oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak  

 betetzeko.

Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri  
beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.  
Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA  
identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.  
Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak  
diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak  
diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi  
ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko  

 dira.

Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko  
atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek  
PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta  
Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,  
irekitzen direnetik hasita.

PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea  
eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk  
ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren  
ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion  
fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren  
webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
(bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra  
bada, onuradunari jakinaraziko dio.
Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat  
deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,  
TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri  
arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska  
daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta  
banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez  
deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako  
landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango  
baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
dutenak ezkutatuz.
b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako  
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian  
aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.
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Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 

edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin beharko 
diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) erreklamazioa 
aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere bere eskubideak 
betetzen ez dituenean.

10.   APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek  
lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu  
Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11.   PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago eskuragarri: 
www.oneginbonoa.eus.



4.   DURACIÓN

Programa 2021eko lehen hiruhilekoan hasiko da eta 2022ko abendura arte iraungo du.

Iraupena

Martxoaren 22a: saltokiek eta hotel-establezimenduek programari atxikitzeko epea 
hasi da.
Apirilaren 19a: egun horretatik aurrera egiten diren erosketak promozioan sartuko 
dira.
Maiatzaren 22a: bi taldeak atxikitzeko epea amaitzen da. 
Ekainaren 1ean: bonuak erabiltzeko epea hasten da. 
2021eko abenduaren 31an: bonuak lortzeko epea amaitzen da. 
2022ko abenduaren 31an: bonuak erabiltzeko epea amaitzen da.

Bonuak jaulki ahal izateko, PROGRAMAri esleitutako aurrekontua erabilgarri egon 
beharko da, eta funts horiek agortzeak PROGRAMA amaitzea eta bonuak lortzeko 
aukera ekarriko du.

5.  ONURADUNEN BETEKIZUNAK ETA BONUAK LORTZEKO ETA TRUKATZEKO JAR-
DUNBIDEA

PROGRAMAn parte hartzeko, ONURADUNAK PROGRAMAn sartutako produktuak erosi 
beharko ditu (Euskadiko elikagaiak bereizgarriarekin edo Basque Wine edariak), 
gutxienez 100 euroko balioarekin, aurrez PROGRAMAri atxikitako merkataritza- 
establezimenduetan eta online salmenta-kanaletan. 

Hauek dira PROGRAMAn sartutako produktuak, deskontu-bonua jasotzeko 
eskubidea lortzeko zenbatuko direnak: 

Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina BJD,  
Bizkaiko Txakolina BJD.
Errioxa elaboratzaile Jatorri Deitura Kali�katuaren Mahasti berezietako  
ardoak. Arabako Errioxan edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo ardoak.  
Arabako Errioxan egindako Cava Jatorri Deitura Babestua duten ardoak.
Idiazabal Jatorri Deitura Progegidatua duten gaztak.
Eusko Labela edo Eusko Label lehengaiekin egindako produktuak.
Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak.

Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa.
Basque Beer markapean babestutako produktuak.

Bonoak 50,00 eurorainoko deskontua izango du PROGRAMAri atxikitako OSTATU 
TURISTIKOetako ostatu-gauetan gozatzeko. Zerrenda, atxikitako saltokien 
zerrendarekin batera, PROGRAMAren webgunean kontsultatu ahal izango da 
(www.oneginbonoa.eus).

Deskontua ostatuan ordainketa egitean gauzatuko da, eta une horretan 50,00 
eurorainoko murrizketa aplikatuko da (zergak barne) dagokion fakturaren 
zenbatekoan, ostatuaren prezioaren arabera. 

PROGRAMAREN operatiba ONURADUNENTZAT: 

Erosketa-fakturarekin (100 euro edo gehiagoko prezioa duten produktuak  
jasotzen dituena) deskontu-bonu bat eskatu ahal izango da PROGRAMAren  
webgunearen bidez, PROGRAMAk eskatutako datuak barne  
(fakturaren/erosketa-txartelaren irudia edo pdf, datu pertsonalak eta  
establezimenduaren datuak).
Eskaera baliozkotu ondoren, HAZIK, SMS bidez edo posta elektroniko bidez,  
kodetutako eta pertsonalizatutako bonu elektroniko bat igorriko dio eskabidea  
egin duen onuradunari. Bonua jaulki ondoren, 2022ko abenduaren 31 baino  
lehen erabili ahal izango da.
Aipatutako produktuen erosketa 200 eurotik gorakoa bada eta eskabidea egin  
duen onuradunak aurretik bonorik lortu ez badu, bi bonu eskuratzeko eskubidea  
lortuko da.
Bonuen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotuta egingo da, ONURADUN  
bakoitzak gehienez bi bonu erosi ahal izan ditzan. Pertsona juridikoek ezin dute  
sustapenean parte hartu.
Bonu bakoitza ostatu-gau batean deskontu bat egiteko erabili ahal izango da, eta  
ezingo dira bi bonu edo gehiago gehitu ostatu-gau bakar bat ordaintzeko  
deskontuak batzeko.
Ostatuetako erreserbak horiek ezarritako jarraibideen arabera egingo dira  
(telefonoa, webgunea, etab.), eta dagokien TURISMO-OSTATUari eskura duten  
bonoaren kodea emango zaio.
PROGRAMAn parte hartzeagatik ONURADUNAK ematen dituen datu pertsonalak  
HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.1 klausulan aurreikusitakoa  
betez. Atxikitako erakundeek bonuen erabilera dela-eta egiten duten datu  

gehigarrien tratamendu oro kasuan kasuko erakunde laguntzailearen  
erantzukizunpean eta HAZIREN inolako esku-hartzerik gabe egiten dela ulertuko  

 da.
Justi�katutako arrazoiren batengatik deskontu-bonu bati lotutako erreserbaren  
bat ordaintzen ez bada, ONURADUNA Ostatuarekin koordinatuko da  
erabilera-dataren aldaketa baloratzeko.
Bonu-kopurua aurrekontu-zuzkiduraren araberakoa izango denez, bonua  
lehenbailehen lortzen saiatzea gomendatzen da.
Ez da berrikustekoa bonurik ez esleitzea eskatutako datuak edo egiaztagiriak  
ematean egindako akatsengatik.
Bonuak eskatzeak eta lortzeak berekin dakar ONURADUNAK oinarri arautzaile  
hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.

6.   ATXIKITAKO ERAKUNDEEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA OPERATIBOA

6.1.  Produktuen saltokiak

Honako salmenta-puntu mota hauek atxiki ahal izango zaizkio PROGRAMAri:

Euskadiko txikizkako merkataritzaren establezimenduak (7/2008 Legearen 1.2.  
arabera < 700m2 diren Merkataritza-gune handi gisa, banakako edo kolektiboko  
de�nitu gabeak).
Euskadiko Merkataritza Elektronikoko atariak (EAEn IFK bat dutenak).
Euskadiko lehen sektoreko ekoizleen zuzeneko salmenta-puntuak (RGSA edo  
Rega bidez edo botilatzailearen erregistroaren bidez justi�katuta).

PROGRAMAri atxikitzeko interesa duten salmenta-puntuak PROGRAMAko webgunean 
erregistratu beharko dira, horretarako eskatzen diren datuak sartuta edo emanda. Datu 
horiek HAZIK tratatuko ditu, oinarri arautzaile hauetako 9.2 klausulan aurreikusitako- 
aren arabera.

PROGRAMAri atxikiz gero, saltokiek esanbidez eta erreserbarik gabe onartuko dituzte 
oinarri arautzaile hauek, eta erosketa-faktura sinpli�katuak legez eska daitekeen 
informazioarekin jaulkitzeko konpromisoa hartuko dute, bai eta eskuratutako 
produktuen identi�kazio argia eta banakatua ere.

Bonuak lortzeko eskubidea ematen duten fakturak jaulki ditzaketen saltokietarako 
atxikipen-epea ireki eta bi hilabeteko epean irekiko da.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

Saltokien zerrenda webgunean argitaratuko da.

PROGRAMAri atxikitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten  
salmenta-puntuak ez dira PROGRAMAra atxikiko.

PROGRAMAn sartu ondoren, PROGRAMAn parte hartzeko eskatzen diren  
baldintzak betetzeari uzten dioten salmenta-puntuak (fakturetan produktuak ez  
zehaztea eta/edo faltsutzea edo manipulatzea) baztertuko dira.

Saltokiek konpromisoa hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko  
establezimenduetan kontsumoa sustatzeko "Onegin Bonoa" PROGRAMAren  
oinarrietan ezarritako PROGRAMAn parte hartzeko baldintzak eta arauak  

 betetzeko.

Salmenta-puntuek establezimenduaren kanpoaldean eta ageriko lekuan iragarri  
beharko dute PROGRAMA identi�katzen duen materiala, ezarritako moduan.  
Online salmenta-kanalen bidez jarduten duten salmenta-puntuek PROGRAMA  
identi�katzeko materiala sartu beharko dute kanal horretan, ezarritako moduan.  
Horretarako, HAZIk PROGRAMArekin zerikusia duten eta bere titulartasunekoak  
diren marka, zeinu bereizgarri eta/edo izen komertzialen gainean beharrezkoak  
diren erabilera-eskubideak emango dizkio salmenta-puntu bakoitzari. Nolanahi  
ere, eskubide horiek PROGRAMAren erabilerara eta haren indarraldira mugatuko  

 dira.

Salmenta-puntu batek PROGRAMAri atxikita egoteari uzten dionetik, aurreko  
atalean zehaztutako identi�kazio-materiala kendu beharko du.
Saltokiek ahalbidetu beharko dute HAZIk eta administrazio eskudunek  
PROGRAMAren betebeharrak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea, eta  
PROGRAMA behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko eskatzen zaien informazio  
eta dokumentazio guztia eman beharko dute.

6.1.  Turismo-ostatuak 

PROGRAMAri atxikitzeko, TURISMO-OSTATUek (hotelak, nekazaritza-turismoak, 
landetxeak, apartamentuak, turismo-aterpetxeak, kanpinak eta pentsioak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egon beharko dute, lurralde horretan izan beharko dute 
egoitza soziala eta �skala, eta eranskinean jasotako inprimakia eskatu eta bete beharko 
dute.

Horrez gain, honako baldintza hauek aplikatuko dira:

TURISMO-OSTATUEK egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta  
Gizarte Segurantzarekikoak; beraz, HAZIk hori egiaztatuko du.

TURISMO-OSTATUETARAKO atxikipen-epea irekita egongo da bi hilabetez,  
irekitzen direnetik hasita.

PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du PROGRAMAko oinarriak onartzea  
eta aurkezten zaizkien bonuak TURISMO-OSTATU bakoitzari dagokion gehieneko  
zenbateko osora arte deskontatzeko konpromisoa hartzea. Horrez gain, HAZIk  
ezarritako baldintzak beteko ditu TURISMO-OSTATUAK Fundazioari bonuaren  
ONURADUNARI egindako deskontuaren ordaina jasotzeko bidaliko dizkion  
fakturak ordaintzeko.

TURISMO-OSTATUEN Operatiboa

Erreserba bonoarekin jasotzen duen TURISMO-OSTATUAK PROGRAMAren  
webgunearen bidez jakinaraziko dio HAZIri bonuaren kodea, ezarritako estekaren  
bidez. Esteka horrek, gainera, bonuaren erabilera zuzena baieztatzeko balioko du  
(bonu bera behin baino gehiagotan erabiltzea saihestuko da). Erabilera okerra  
bada, onuradunari jakinaraziko dio.
Erreserbaren baieztapena jaso ondoren, dagokion datarekin, sistemak bono bat  
deskontatuko du TURISMO-OSTATU horri esleitutako zenbaketatik,  
TURISMO-OSTATUen eta erreserba erabilgarrien zerrenda eguneratzeko.
PROGRAMAri atxikitzeak berekin ekarriko du TURISMO-OSTATUAK oinarri  
arautzaile hauek berariaz eta erreserbarik gabe onartzea eta fakturak legez eska  
daitekeen informazioarekin eta egindako deskontuaren identi�kazio argi eta  
banakatuarekin igortzeko konpromisoa hartzea.
HAZIk OSTATU TURISTIKOen atxikipena berrikusteko eskubidea izango du.
TURISMO-OSTATU bakoitzak 100 bonu onartu ahal izango ditu gehienez  
deskontua egiteko, 199/2013 Dekretuaren 2. artikuluan araututako  
landa-establezimenduak izan ezik, horiek 130 bonu deskontatu ahal izango  
baitituzte gehienez establezimendu bakoitzeko.

7.   JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA 

PROGRAMAn ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, HAZIk egoki iritzitako 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die PROGRAMAn parte hartzen duten guztiei, 
eta/edo beste kontrol-mekanismo batzuk gaitu ahal izango ditu deialdia arautzen 
duten oinarriak betetzen direla egiaztatzeko.

Era berean, HAZI arduratuko da bonuak kudeatzeko, igortzeko, trukatzeko eta 
kontrolatzeko plataforman sartzeko emandako gakoak arretaz zaintzeaz, behar ez 
bezala erabiltzea saihesteko eta/edo detektatzeko.

8.   ITZULKETA

Osorik jasotako zenbatekoak errebokatu eta/edo itzuliko dira, eta berandutze-interesak 
eskatuko dira bonua jaulki zenetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera 
arte, honako kasu hauetan: 

a)Bonua lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori eragotzi  
dutenak ezkutatuz.
b) Zein helburutarako eman ziren, helburu hori ez betetzea.
c) Onuradunak oinarri hauetan jasotako betebeharrak ez betetzea.
d) Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta HAZIk egindako  
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorren 20. oinarrian  
aurreikusitako gainerako kasuetan.

Dirua itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren 
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta HAZIk egindako 
kontraprestaziorik gabeko diruzko entregen oinarri orokorretan xedatutakoaren 
arabera ere. Itzultzeko eskatzeko organo eskuduna HAZIko Zuzendaria izango da. 

9.   DATU PERTSONALEN BABESA. PRIBATUTASUN-POLITIKA.

9.1.   ONURADUNEN datuen tratamendua

PROGRAMAn borondatez parte hartzen duten onuradunen datu pertsonalak 
(identi�kazio- eta harreman-datuak) HAZIk tratatuko ditu, PROGRAMAn duten 
partaidetza kudeatzeko eta bonuak lortu, erabili eta gozatu ahal izateko helburu 
bakarrarekin, hori guztia bi aldeen arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da onuradunak PROGRAMAn parte 
hartzeko aukera izan dezan, eta, beraz, ekarpenik egin ezean, ezingo luke PROGRAMAn 
parte hartu.

Onuradunen datu pertsonalak HAZIri dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eman 
behar zaizkien erakunde eta/edo organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko. Ez 
dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.

HAZIk ONURADUNEN datu pertsonalak gordeko ditu, jaso ziren helburuak betetzeko 
behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko betebeharrak betetzeko bete behar 
dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, eskubidea dute (i) HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea 
izateko, datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datu 
horiek eramangarriak izateko edo haien tratamenduaren aurka egiteko, lopd@hazi.eus 
helbide elektronikoaren bidez HAZIri zuzendutako idatzizko eskaera baten bidez; eta 
(ii) erreklamazioa aurkezteko eskumena duen Kontrol Agintaritzari, bereziki bere 
eskubideak baliatzean ez badu gogobetetzerik lortu.

9.2. ATXIKITAKO ERAKUNDEEN datuen tratamendua

Atxikitako erakundeen eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak (identi�kazio- eta 
harreman-datuak, banku-datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak, etab.) HAZIk 
tratatuko ditu, PROGRAMAn duten partaidetza kudeatzeko helburu bakarrarekin, hori 
guztia bi alderdien arteko harreman juridikoan oinarrituta.

Datu pertsonal horien tratamendua beharrezkoa da PROGRAMAn ATXIKITAKO 
ERAKUNDEEK parte hartu ahal izan dezaten, eta, beraz, datu horiek eman ezean, 
ezinezkoa izango litzateke PROGRAMAn parte hartzea.

ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak HAZIri bete 
beharreko legezko betebeharrak betetzeko eman behar zaizkion erakunde eta/edo 
organismo publikoei baino ez zaizkie jakinaraziko.

HAZIk ATXIKITAKO ERAKUNDEEN eta/edo haien ordezkarien datu pertsonalak gordeko 
ditu bilketaren helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denboran, bai eta legezko 
betebeharrak betetzeko bete behar dituen kontserbazio-epe gehigarrietan ere.

Nolanahi ere, ATXIKITAKO ERAKUNDEEK eta/edo haien ordezkariek eskubidea dute (i) 
HAZIri eskatzeko bere datu pertsonaletara irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko 
edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna mugatzeko 
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edo haien tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, eskaera idatzia egin 
beharko diote HAZIri, lopd@hazi.eus helbide elektronikoaren bidez; eta (ii) 
erreklamazioa aurkeztu beharko diote Kontrol Agintaritza eskudunari, batez ere 
bere eskubideak betetzen ez dituenean.

10. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Oinarri arautzaile hauek, haietan xedatutakoaz gain, honako arau hauen arabera 
arautuko dira:

HAZIk egindako kontraprestaziorik gabeko diru-emateen oinarri orokorrak.
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, oinarri hauek  
lege horretara berariazko igorpenak egiten dituztenean.
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (Diru-laguntzen Erregelamendu  
Orokorra), oinarri hauek beren-beregi bertara bidaltzen direnean.

11. PROGRAMARI BURUZKO INFORMAZIOA

PROGRAMAri buruzko informazio guztia webgune honetan dago 
eskuragarri: www.oneginbonoa.eus.
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ERANSKINAK

PRODUKTUEN SALTOKIAK ATXIKITZEKO ESKAERA

Saltokiko datuak 

 Salmenta-puntu mota (Hautatu)
  Txikizkako Merkataritza 
  Euskadiko Merkataritza Elektronikoaren Ataria (EAEn jaulkitako IFK)
  Zuzeneko salmenta (Hautaketa gutxienez 1) 
   Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorraren kodea    
   (EEOEO) 
   Abeltzaintzako Ustiategien Erregistro Orokorraren Kodea (AUEO) 
   Botilaratze-kodea 
 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.  
 Sozietatearen arrazoia edo izena 
 Establezimenduaren merkataritza-izena 
 Helbide osoa
 Posta-kodea
 Lurralde historikoa  
 Udalerria  
 Salmenta-puntuaren webgunea (aukeran).
 Online salmentarako webgunea (hala badagokio).
 Produktuak saltzea (Hautatu
  Txakolinaren jatorri-deiturak: Arabako Txakolina BJD, Getariako Txakolina   
  BJD, Bizkaiko Txakolina BJD.
  Arabako Errioxako Errioxa elaboratzailearen Jatorri Deitura Kali�katuaren   
  ardoak edo Arabako Errioxako "udalerriko ardoak" edo Arabako Errioxako   
  mahasti berezietako ardoak.
  Arabako Errioxan egindako Cava jatorri-deitura babestuko ardoak.
  Idiazabal Jatorri Deitura Babestua duten gaztak.
  Eusko Labela duten produktuak edo Eusko Label lehengaiekin egindako   
  produktuen etiketak dituztenak.
  Euskadiko nekazaritzako elikagaien produktu ekologikoak
  Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa
  Basque Beer markapean babestutako produktuak
.
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Harremanetarako datuak

 Harremanetarako pertsonaren izena eta abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.
 
Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 Haziri baimena ematea saltokiari atxikitzeko eskabidean emandako datuak   
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalen tratamendua On Egin Bonoa programaren   
 oinarrietan ezarritako parte-hartzearen arabera.
 Hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko egin ditzakeen beste ekintza   
 batzuei buruzko informazioa jasotzeko adostasuna eta nahia.

BIZITOKIAK ATXIKITZEKO ESKAERA

Harremanetarako datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.

Enpresaren datuak
 
 Enpresaren IFK/IFZ.
 Sozietatearen arrazoia edo izena.
 Helbide osoa.
 Posta-kodea.
 Lurralde historikoa.
 Udalerria.
 Erakunde eskatzailearen banku-datuak (IBAN).

Ostatua (k)
 
 Ostatu mota
 Ostatuaren izena
 Helbide osoa
 Posta-kodea
 Lurralde historikoa
 Udalerria
 Webgunea (aukerakoa)

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 HAZIri baimena ematea ostatua atxikitzeko eskabidean emandako datuak    
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko.

ONURADUNAREN ESKABIDEA

Onuradunaren datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko. 

Erosketa egin den salmenta-puntuaren datuak (Hautatu)

 Merkataritza mota (Hautatu).
  Txikizkako merkataritza
  Euskadiko Merkataritza Elektronikoaren Ataria (EAEn emandako IFK)
  Zuzeneko salmenta. 
 Establezimenduaren izen komertziala
 Faktura/erosketa-tiketa (erantsi �txategia). 

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Onuradunek On Egin Bonoa programaren oinarri arautzaile hauek onartzen   
 ditut
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko. 

  

 

 

 



Harremanetarako datuak

 Harremanetarako pertsonaren izena eta abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.
 
Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 Haziri baimena ematea saltokiari atxikitzeko eskabidean emandako datuak   
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalen tratamendua On Egin Bonoa programaren   
 oinarrietan ezarritako parte-hartzearen arabera.
 Hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko egin ditzakeen beste ekintza   
 batzuei buruzko informazioa jasotzeko adostasuna eta nahia.

BIZITOKIAK ATXIKITZEKO ESKAERA

Harremanetarako datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.

Enpresaren datuak
 
 Enpresaren IFK/IFZ.
 Sozietatearen arrazoia edo izena.
 Helbide osoa.
 Posta-kodea.
 Lurralde historikoa.
 Udalerria.
 Erakunde eskatzailearen banku-datuak (IBAN).
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Ostatua (k)
 
 Ostatu mota
 Ostatuaren izena
 Helbide osoa
 Posta-kodea
 Lurralde historikoa
 Udalerria
 Webgunea (aukerakoa)

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 HAZIri baimena ematea ostatua atxikitzeko eskabidean emandako datuak    
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko.

ONURADUNAREN ESKABIDEA

Onuradunaren datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko. 

Erosketa egin den salmenta-puntuaren datuak (Hautatu)

 Merkataritza mota (Hautatu).
  Txikizkako merkataritza
  Euskadiko Merkataritza Elektronikoaren Ataria (EAEn emandako IFK)
  Zuzeneko salmenta. 
 Establezimenduaren izen komertziala
 Faktura/erosketa-tiketa (erantsi �txategia). 

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Onuradunek On Egin Bonoa programaren oinarri arautzaile hauek onartzen   
 ditut
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko. 

  

 

 

 



Harremanetarako datuak

 Harremanetarako pertsonaren izena eta abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.
 
Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 Haziri baimena ematea saltokiari atxikitzeko eskabidean emandako datuak   
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalen tratamendua On Egin Bonoa programaren   
 oinarrietan ezarritako parte-hartzearen arabera.
 Hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko egin ditzakeen beste ekintza   
 batzuei buruzko informazioa jasotzeko adostasuna eta nahia.

BIZITOKIAK ATXIKITZEKO ESKAERA

Harremanetarako datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak.
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko.

Enpresaren datuak
 
 Enpresaren IFK/IFZ.
 Sozietatearen arrazoia edo izena.
 Helbide osoa.
 Posta-kodea.
 Lurralde historikoa.
 Udalerria.
 Erakunde eskatzailearen banku-datuak (IBAN).

Ostatua (k)
 
 Ostatu mota
 Ostatuaren izena
 Helbide osoa
 Posta-kodea
 Lurralde historikoa
 Udalerria
 Webgunea (aukerakoa)

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Atxikitako erakundeak onartzen ditu On Egin Bonoa programaren oinarri    
 arautzaile hauek.
 HAZIri baimena ematea ostatua atxikitzeko eskabidean emandako datuak    
 egiaztatzeko, egiaztatzeko edo egiaztatzeko.
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko.

ONURADUNAREN ESKABIDEA

Onuradunaren datuak

 Identi�kazio-dokumentu mota eta zenbakia.
 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak
 Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.
 Telefono mugikorra abisuak jasotzeko. 

Erosketa egin den salmenta-puntuaren datuak (Hautatu)

 Merkataritza mota (Hautatu).
  Txikizkako merkataritza
  Euskadiko Merkataritza Elektronikoaren Ataria (EAEn emandako IFK)
  Zuzeneko salmenta. 
 Establezimenduaren izen komertziala
 Faktura/erosketa-tiketa (erantsi �txategia). 

Erantzukizunpeko adierazpenak

 Onuradunek On Egin Bonoa programaren oinarri arautzaile hauek onartzen   
 ditut
 Onartzen dut nire datu pertsonalak On Egin Bonoa programaren oinarrietan   
 ezarritako parte-hartzearen arabera tratatzea.
 Baimena eta nahia ematen dut hazik kalitatezko tokiko produktua sustatzeko   
 egin ditzakeen beste ekintza batzuei buruzko informazioa jasotzeko. 
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