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I ERANSKINA 
 

UDAL BARATZEN EMAKIDARAKO ESKAERA 
ESKATZAILE BERRIAK 

 
ESKATZAILEAREN DATUAK 

IZENA ABIZENAK 
 

SEXUA 

NAN 
 
 

JAIOTZE DATA 

HELBIDEA 
 
 

P.K. HERRIALDEA 

TELEFONOA 
 
 

e-posta 

KONTU KORRONTE ZENBAKIA 
 
 
 

ESKATZEN DEN BARATZE MOTA  
IZARRAIZPE (40 m2)  � OTZAKA (85 m2)  � 

AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK 
Oharra: Markatu X batekin dagokizuna  
 
�  Adierazten dut bete egiten ditudala udal-baratzeak emateko eskatzen diren 
baldintzak, eta, beraz, lursail bat eskatzen dut  
 
Horretarako ondoren zehazten ditudan ziurtagiriak aurkezten ditut 
 

� NAN kopia                                  � AIZ kopia 
 
Beste erakundeen kasuan: 
 

� Estatutuen kopia eta ordezkaritza dokumentazioa 
Oharra: markatu X batekin dagokizuna 
ADMINISTRAZIOAK EGIAZTATZEA 
Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi behar diren datuak, oinarrietan 
eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. 
Hala ere, eskatzaileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egiteko arrazoiak justifikatu 
beharko ditu ( EB 2016/679 Erregelamenduaren 21 artikulua, Datuen Babesari buruzkoa) 
 
            EZ DUT BAIMENTZEN 
 
 

https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=018&hizkuntza=EU
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=018&hizkuntza=CA
mailto:ingurumena@azpeitia.eus
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DATU PERTSONALEN BABESA 
Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).  
Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus  
Helburua: Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta 
baimen guztien kudeaketa eta kontrola, hirigintzakoak eta bide publikoaren okupaziokoak barne. 
Legitimazioa: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 
Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo 
botere publikoen jardunagatik. 
Komunikazio hartzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste 
administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie. 
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko 
eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan 
erreklamazioak aurkezteko ere. 
Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure 
webguneko Datuen Babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa  
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