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APUD AKTA AHALORDEA 
Ordezkaritza emateko 

 
 
Interesatua : 

Izen-abizenak :  NA-IFK  Sexua  

   G         E 

Helbidea :  Kode Postala/ Herria Probintzia 

   
Telefonoa E-mail 

  

 
Ordezkaria :  

Izen-abizenak : NA-IFK/  Sexua 
   G         E 

Helbidea:  Kode Postala/ Herria Probintzia 

   
Telefonoa E-mail 

  

 

Interesatuak ahalordea ematen du: 

Goian ordezkari gisa aipatutako pertsonari, bere izenean ager dadin Oiartzungo Udalaren aurrean:  

 Orokorrean  

 Zehazki, ondorengo espedientearen tramitaziorako: 
       

 

Ordezkariaren ahalmenak: 

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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Oiartzun, ............................................................ 

 
  Nire aurrean: Idazkaria   Ordezkaria   Interesatuak 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATU BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Arduraduna Oiartzungo Udala 
Helbidea: Done eztebe plaza z/g, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
Tlf. 943 490 142 
Posta: oiartzun@oiartzun.eus 

Helburuak 
eta 
zilegitasuna 

Herritarren eskaerei arreta emateko dagokien espedienteak kudeatzea. Toki-
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean eta 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legean oinarritutako eskumenak garatzea 

Hartzaileak Arloan eskumena duten beste Administrazioei jakinarazi ahal izango dira datu 
pertsonalak. 

Eskubideak Interesa duen pertsonak eskubidea izango du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, 
ezerezteko, eta datu horien tratamentua mugatzeko edo aurka egiteko, Udaleko 
helbidera jakinarazpen idatzi bat bidaliaz identitatea egiaztatzen duen agiria sartuz 
bertan. 

Informazio 
gehiago 

http://www.oiartzun.eus/datu-babesa 

 

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Interesatua eta bere ordezkaria Udal Idazkariaren aurrean agertuko dira pertsonalki, bere NAN edo AIZ 
agiriarekin, dokumentu hau sinatzeko xedez.  
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