
                           

ERAISTE LIZENTZIA

      

ESKATZAILEA
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia

E-posta 

ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE)

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 
         Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)        Posta arruntez 

         Eskatzailearen helbidera 
         Ordezkariaren helbidera 

  
 OBRARI BURUZKO DATUAK

Kokalekua 

Egin beharreko obren deskribapena

Aurrekontua
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   BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA 

Bide publikoa erabili behar bada, aparteko baimena eskatu behar da. (Bide publikoa hartzearen baimena)

 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
- Proiektu teknikoa (oinarrizkoa edo betearazlea), eskudun teknikariak sinatuta eta dagokion elkargo ofizialak oniritzia emanda.

Proiektu honek, beste hainbat agiriren artean, Segurtasun eta Osasun Azterlana eta Hondakinen Kudeaketaren Azterlana izan 
beharko ditu behar bezala oniritzia emanda.

AURKEZTUTAKO BESTE BAIMEN BATZUK:

-

-

-

-

                                                                                                  Tokia eta eguna

  

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen  NAren kopia ekarri behar da Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du

DATU PERTSONALEN BABESA

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Azpeitiko Udalaren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu batean sartuko direla. Datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, helbide horretara idatzi bat bidaliz.

Zure datuak tratatu egingo dira, udal zerbitzua emateko zuk egin duzun eskaria kudeatzeko eta erabakitzeko. 

Eskatzaileen  datuak jakinarazi  ahal  izango  zaizkie  zerga  administrazioari  eta  fiskalizazio  organoei  kontabilitate  kontrola  egiteko,  eta  banketxeei,  ordainketak
kudeatzeko. Era berean, beste hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian jasotzen diren kasuetan. 

Datuak gorde egingo dira zerbitzuen eskariaren eta egin daitezkeen gora-jotzeen ebazpen-prozedura izapidetzen den bitartean. 

Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide honetan: olatz@azpeitia.eus
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