ORDEZKARITZA-AGIRIA

BAIMEN MOTA
Izapide honetarako:
_______________________________________________________________________________________________
Baimen osoa

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

ORDEZKARITZA EMATEN DUEN PERTSONAREN/ERAKUNDEAREN DATUAK
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena

NA-IFK

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik)

Sexua

NA

Helbidea

Tel.

Udalerria

Posta Kodea

Probintzia

E-posta

ORDEZKARITZA EMATEN ZAION PERTSONAREN/ERAKUNDEAREN DATUAK
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena

NA-IFK

Ordezkari legala (erakundeen kasuetan soilik)

Sexua

NA

Helbidea

Tel.

Udalerria

Posta Kodea

Probintzia

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK
Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)

Posta arruntez

Eskatzailearen helbidera
Ordezkariaren helbidera

Azpeitiko Udala
Plaza Nagusia,5
20730 Azpeitia

07:30-15:30

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

sarrera@azpeitia.eus
943157200

Prozedura honetan ordezkariak honako ahalmenak gauzatu ahal izango ditu:
- 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
Ordezkaritzaren onarpena
Hemengo idazkiaren sinaduraz ordezkariak emandako ordezkaritza onartzen du eta emaile(ar)en sinadur(ar)en egiazkotasunaz
erantzuten du.
Arau aplikagarriak
Administrazio Prozedura Erkidearen, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikulua.

Tokia eta eguna

Eskatzailearen sinadura

Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen NA 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.
Helburua: Emandako ahalordetzaren datuak kudeatzea eta kontrolatzea Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrean.
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

Azpeitiko Udala
Plaza Nagusia,5
20730 Azpeitia

07:30-15:30

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

sarrera@azpeitia.eus
943157200

