LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

ORDEZKARIA BAIMENTZEA
(1) Baimentzen duenaren datuak (interesatua)
JARDUTEKO GAITASUNA DUEN PERTSONA FISIKOA
NAN-AIZ-IFK

Izen-deiturak

Helbidea

Probintzia

PK

Telefonoa(k)

Udalerria

e-posta

JARDUTEKO GAITASUNA DUEN PERTSONA JURIDIKOA EDO NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO ERAKUNDEA
Ordezkariaren identifikazioa
NAN-AIZ-IFK

Izen-deiturak

Pertsona juridikoaren edo nortasun juridikorik gabeko erakundearen identifikazioa
IFK

Izen soziala

Helbidea

Probintzia

PK

Telefonoa(k)

Udalerria

e-posta

(2) Baimenduaren datuak (ordezkaria)
JARDUTEKO GAITASUNA DUEN PERTSONA FISIKOA
NAN-AIZ-IFK

Izen-deiturak

Helbidea

Probintzia

PK

Telefonoa(k)

Udalerria

e-posta

JARDUTEKO GAITASUNA DUEN PERTSONA JURIDIKOA EDO NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO ERAKUNDEA
Ordezkariaren identifikazioa
NAN-AIZ-IFK

Izen-deiturak

Pertsona juridikoaren edo nortasun juridikorik gabeko erakundearen identifikazioa
IFK

Izen soziala

Helbidea

Probintzia

PK

Telefonoa(k)

Udalerria

e-posta

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

ORDEZKARIA BAIMENTZEA
(3) Ze izapiderako eta eperako (ezer adierazten ez bada, orokorra eta 5 urterako ulertuko da)
Izapide edo espediente zehatza
Epe mugatua

(4) Aurkezten duen dokumentazioa

(5) Jakinarazpen elektronikoki jaso nahi baduzu eta ez paperean, markatu laukitxoa. Ziurtagiri digitala edo B@kq behar da
e-posta (abisuetarako)

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.

Tokia eta eguna

Sinadura

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

Inprimaki hau betetzeko argibideak
(1) Atal hau ordezkaritza baimentzen duen interesatuaren datuekin beteko da.
(2) Pertsona baimenduaren datuekin beteko da.
(3) Atal honetan, zein prozedura(ta)rako zein eperako baimentzen den adieraziko da. Ezer adierazten ez bada, ulertuko da ordezkaritza
izango dela Udal honetan hasten diren prozedura guztietarako, eta, epearen kasuan hala bada, urriaren 1eko 39/2015 Legean
ezarritako bost urteko gehieneko epea izango da.
(4) Atal honetan, inprimakiarekin batera zein agiri aurkezten dituzun adierazi beharko duzu.
(5) Jakinarazpen elektronikoaren laukitxoa markatu beharko duzu jakinarazpen elektronikoki jaso nahi baduzu eta ez paperean.
Ziurtagiri digitala edo b@kq behar da (salbu eta elektronikoki jakinaraziko den Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera
behartura bazaude).
Edozein kasutan ere, baimentzen duen pertsonak inprimakia sinatu beharko du.
Inprimaki hau, bete ondoren, udalaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango da, edozein egun eta ordutan, edo LasarteOriako Udaleko Sarreren Erregistro Orokorrean bertan (Okendo Plaza, 1), astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara, edota urriaren
1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako formen bidez.
Inprimaki hau Udalaren www.lasarte-oria.eus webgunetik eskura daiteke.

Araudi erregulatzailea
- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duena (5 eta 6. artikuluak)

Tramitazioa
Unitate arduraduna: Idazkaritza, Okendo Plaza 1 – 1. solairua,  943 376185 idazkaritza@lasarte-oria.eus

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Tratamenduaren
arduraduna

Lasarte-Oriako Udala
Kale Nagusia 22, 20160, Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Datuen babesteko ordezkaria datubabesa@lasarte-oria.eus

Helburua

Udaletxean sartzen eta ateratzen diren idazkiak eta komunikazioak erregistratzea eta kudeatzea, eta horiek
ofizialki jasota uztea.
Eskabideak izapidetzea eta kudeatzea (kexak, iradokizunak eta erreklamazioak, salaketak eta gorabeherak
zerbitzuetan eta instalazioetan, arreta erregistroen, idazkien, komunikazioen, aurretiko hitzorduaren
eskaeren eta herritarrei arreta emateko gainerako udal-zerbitzuen arloan).

Datuen
komunikazioa

Ez da datuen komunikaziorik egingo, legeak hala eskatzen duenean izan ezik.

Eskubideak

Eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako eta mugatzeko
eskubideak erabiltzeko eskubidea du, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko ere.
Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

Informazio
osagarria

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen
babesari buruzko atalean: www.lasarte-oria.eus

