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 orrialdetik .a
ESKABIDE OROKORRA
(1) AGIRI ZK. eremuan zeren zenbakia idatzi behar duzun, hemengo laburduretako bat aukeratu behar duzu: Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia emanez gero, NAN aukeratu; Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren kasuan, IFK; Atzerritarren Identifikazio Zenbakia bada, AIZ; eta Pasaportearen zenbakia bada, PASAPORTEA.
(2) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera.
Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada-.
OHARRA: * ikurraz markatutako eremuak nahitaez bete behar dira.
DEKLARATZAILEA
Elektronikoki sinatzekotan deklaratzailearen eta sinatzailearen datuak berdinak izan behar dira.
ONDOKO ERAN ARI ZARA:
HONAKO HONEN IZENEAN
ESKABIDE HONI LOTUTAKO ESPEDIENTEA (ezagutuz gero)
AZALPENA
ESKAERA
ERANTSI FITXATEGIAK
IBAN kontu-zk. (Espainian, IBAN kodeak 24 karaktere ditu, eta hasierako biak ES dira beti):
IBAN
ENTITATEA
BULEGOA
KD
KONTU ZENBAKIA
» Zutabeak Espainiako kontuei dagozkie
JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
NOLA JASO NAHI DUZU JAKINARAZPENA?
ESKATZAILEAREN POSTA DATUAK
Udalari baimena ematen diot beste Administrazio Publiko batzuetatik datuak hartzeko, espedientea izapidetzeko eta ebazteko xedez. (Baimenik eman ezean, behar den dokumentazioa ekarri beharko dut).
Ezkabarteko Udalak, Irungo errepidea, 13, tratamenduaren arduradun gisa, aditzera ematen dizu Egoitza Elektronikoaren tramiteen bidez emandako zure datu pertsonalak prozedura edo jarduketa jakinaren helburuetarako erabiliko direla soil-soilik, zure baimena eta legezko betebeharraren betekizuna oinarri juridiko hartuta. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, salbu eta legez behartuta. Helburua betetzeko eta helburu horretatik etor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den bitartean mantenduko dira datuak. Datuak eskuratzeko, aldatzeko, ezabatzeko, eramateko, haien tratamendua mugatzeko eta haren aurka egiteko eskubidea duzu, baita emandako baimena atzera botatzeko ere; idatziz eskatu beharko duzu entitatearen helbidean. Erantzunik jasotzen ez baduzu, erreklamazioa egin dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan zure Egoitza Elektrikoaren bidez: (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web).

(1) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera. Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada.


(herria eta data)
SINATU botoian klik egin eta gero, erabaki behar duzu non gorde nahi duzun sinatutako agiria.
Eskabide orokorra
Animsa
Eskabide orokorra betetzeko morroia
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