
Herritarren Udal Txartela - Eskaria

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluari jarraituz, jakinarazten 
dizugu ematen ari zaren datuak "Terceros" izeneko fitxategi automatizatuari erantsiko zaizkiola, zeinaren titularra 
Gasteizko Udala baita. Fitxategiaren helburua Udalarekin zerikusia duten guztien identifikaziodatuak beste aplikazio 
batzuetarako eskuragarri jartzea da. Zeure datuak ikusi, zuzendu, ezeztatu nahiz horien kontra agertzeko eskubideez 
baliatu ahal zara, herritarrei laguntzeko bulego batera idazki bat bidaliz, norberaren nortasuna egiaztatzenduen agiriaren 
kopia erantsita.

Eskatzailea
Izena Lehen deitura Bigarren deitura NAN/AIZ/Pasaportea

Ohiko bizilekua Jaiotze-data

Telefono finkoa Sakelako telefonoa  Posta elektronikoa Sexua

Ordezkaria
Izena Lehen deitura Bigarren deitura NAN/AIZ/Pasaportea 

Helbidea Harreman mota 

Interneten sartzeko eta e-posta eta sms-ak bidaltzeko baimena ematen dut

Eskabidearen datuak
Eskabidearen kodea Eskabidearen data Txartela jasotzeko data

 Nola jaso txartela jasotzeko abisua? Txartela jasotzeko bulegoa
sms bidez   e-postaz abisurik ez  

Oharrak

BAT Garraio txartela eskatu nahi izanez gero, datu hauek erabiltzeko baimena ematen dut

(Eskatzailearen edo ordezkariaren izenpea) 
 

Eskatzaileak edo haren ordezkariak adierazten du:

   Datuak egiazkoak direla; horrenbestez, bere gain hartzen du akatsak edo erabat zuzenak ez direnen erantzukizuna,
eta datuak egiaztatzeko nahitaezko liratekeen egiaztapenak egiteko baimena ematen duela. 

 

  Txartel pertsonala eta besterenezin hau egoki erabiltzeko konpromisoa hartzen duela, bai eta Vitoria-Gasteizko 
Udalari eskabide honetako datu pertsonaletan gerta daitekeen edozein aldaketa jakinaraztekoa ere. 
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Eskatzaileak edo haren ordezkariak adierazten du:
   
Datuak egiazkoak direla; horrenbestez, bere gain hartzen du akatsak edo erabat zuzenak ez direnen erantzukizuna,eta datuak egiaztatzeko nahitaezko liratekeen egiaztapenak egiteko baimena ematen duela.
 
  
Txartel pertsonala eta besterenezin hau egoki erabiltzeko konpromisoa hartzen duela, bai eta Vitoria-Gasteizko Udalari eskabide honetako datu pertsonaletan gerta daitekeen edozein aldaketa jakinaraztekoa ere.
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