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Ondoko pertsona izendatzen dut prozedura honetan nire ordezkaria izan dadin:
ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK - ENTITATEA

NAN edo IFK

SEXUA
G

E

Besteak

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO HELBIDEA

HERRIA

P.K.

TELEFONOA

EMAIL-A

Jakinarazpenak nire izenean egitea eta nire helbidera bidaltzeaa nahi dut
Jakinarazpenak nire ordezkariari bidaltzea nahi dut
Eskaera aurkezten duen pertsonaren NANaren kopia erantsita aurkeztu behar da

Ordezkariaren ahalamenak:
Ahalorde honen bidez ordezkariak idatziak eta eskariak aurkez ditzaten, intzidente-arazoak plantea ditzake, ekintzak gauzatu ditzake,
agerraldiak egin ditzake, agindeiei erantzun diezaieke, froga-izapideetara eta ikustaldietara bertaratu daiteke, eta helegiteak aurkez ditzake;
era berean, bere eskaeretan atzera egin dezake, edo zuzenbideari uko egin diezaioke, eta espedientearen izapidetzea sor daitezkeen
bestelako jarduketak eta izapideak gauzatu ditzake.
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AGIRIA sinatu aurretik, irakurri DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Tratamenduaren
helburua eta
legitimazioa

Dokumentuen sarrerako eta irteerako erregistroa kudeatzea, paperean eta elektronikoi,
administrazio prozeduraren 39/2015 Legean jasotakoarekin bat.

Eskubideak:

Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak zuzentzeko eskatu;
eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.

Tratamenduaren
arduraduna

AMEZKETAKO UDALA.
CIF: P2000900G
Fernando Amezketarraren enparantza z/g. 20268 Amezketa
Gipuzkoa

Datuak babesteko
ordezkaria

P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, SL.
dpd@p3rs.eus

Jardueratratamenduak

www.amezketa.eus/udala/datu-pertsonalen-babesa

Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren izenean edo Amezketako Udalari emandako botere publikoen izenean
egindako misio bat betetzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.e)
artikuluan jasotako baldintzetan. Interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin
dituen dokumentuak ez aurkezteko. Amezketako Udalak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesduna horren aurka
agertu ezean.
Amezketako Udalak administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak jasotzearen
aurka nago. AURKA eginez gero, interesdunak bere aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babesteko 2016/679
Erregelamenduaren (EB) 21.
Informazio gehiago nahi baduzu, (www.amezketa.eus/udala/datu-pertsonalen-babesa) egoitza elektronikoko Izarea Pertsonaleko Datuak
Babesteari eta Segurtasunari buruzko Politikaren atala kontsultatu.

DATA:

SINADURA:

AMEZKETAKO ALKATE JAUNA-UDALBURUARI
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