
Azpeitiko Udala 

1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 

etxeatariko baxua 

20730 Azpeitia 

IFZ 

P2001900F 
www.azpeitia.eus/tramiteak sarrera@azpeitia.eus 

943157200 
Astelehenetik-ostegunera: 8:30-14:30 

Ostirala: 8:30-14:00 

ORDEZKARITZA-AGIRIA 

BAIMEN MOTA 

BAIMENAREN EPEA 

ORDEZKARITZA EMATEN DUEN PERTSONAREN/ERAKUNDEAREN DATUAK 

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik) NA 

Helbidea Tel. 

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

ORDEZKARITZA EMATEN ZAION PERTSONAREN/ERAKUNDEAREN DATUAK 

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik) NA 

Helbidea Tel. 

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 

  Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)  Posta arruntez 

Eskatzailearen helbidera 

Ordezkariaren helbidera 

Izapide honetarako: 

Baimen osoa 

Epemuga data:  Data zehazten ez bada, 5 urterako izango da 

http://www.azpeitia.eus/tramiteak
mailto:sarrera@azpeitia.eus


Azpeitiko Udala 

1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 

etxeatariko baxua 

20730 Azpeitia 

IFZ 

P2001900F 
www.azpeitia.eus/tramiteak sarrera@azpeitia.eus 

943157200 
Astelehenetik-ostegunera: 8:30-14:30 

Ostirala: 8:30-14:00 

Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

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

- Eskariak eta eskabideak egin 
- Eskatzen edo komeni diren datuak eta dokumentuak eman 

- Mota guztietako komunikazioak/jakinarazpenak jaso 

- Idazkiak eta arrazoibideak aurkeztu

- Eta, oro har, prozeduran zehar ordezkatutako(ei)(ari) dagozki(o)(e)n jarduerak burutu

Prozedura honetan ordezkariak honako ahalmenak gauzatu ahal izango ditu: 

Hemengo idazkiaren sinaduraz ordezkariak emandako ordezkaritza onartzen du eta emaile(ar)en sinadur(ar)en egiazkotasunaz 

erantzuten du. 

Ordezkaritzaren onarpena 

Administrazio Prozedura Erkidearen, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikulua. 

Arau aplikagarriak 

Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa). 

Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus 

  Helburua: Datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideen egikaritzari dagokien pertsonen eskaerak kudeatzea.
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: Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak. 

 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 

DATU PERTSONALEN BABESA 

http://www.azpeitia.eus/tramiteak
mailto:sarrera@azpeitia.eus
mailto:dbd@zpeitia.eus
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