LEGAZPIKO UDALA
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EZKONTZA ZIBILAK OSPATZEKO UDAL LOKALAK ERABILTZEKO ESKAERA
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ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA
Izena eta bi abizenak

NAN

Kalea

Zk.

Posta kodea

Herria

e-posta 

Solairua

Aldea

Lurraldea
Telefono zk. 

Sakelakoaren zk.

Honakoa AZALTZEN edota ESKATZEN DUT (zehaztu argi eskaera honen arrazoiak):
Eskatzen den lokala :

1. Udal batzar aretoa

2.1. Agirre Etxeberriko Areto nagusia

2.2 Agirre Etxeberriko Areto txikia

UDAL LOKALA GARBITZEKO KONPROMEZUA

BAI
Erabilitako udal lokala garbitzeko konpromezua hartzen dugu.
EZ
Udal lokala ez garbitzekotan, bere kostua , jarritako bermearen kargu joango da. (200 €)

ERREGISTRO ZIBILA
Erregistro Zibilaren ezkontza espedientearen zenbakia

Zigilua

Data

ESKAERA HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:

Legazpiko Udala Euskal Herria plaza, 1
20230 – Legazpi (Gipuzkoa)
www.legazpi.eus

Aurrez aurre: Udaletxean (Euskal Herria plaza, 1. 20230 – Legazpi).
Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera, 07:30etatik 15:00etara.
Posta arrunta bidez: Posta bulegoetan, posta ziurtatu irekiaren bidez.
Telematikoki: www.legazpi.eus
e-posta: legazpi@legazpi.eus

DATUEN BABESA

DATUEN BABESA Jakinarazten dizugu ematen dituzun datu pertsonalak LEGAZPIKO UDALAren sistema
informatikoen bitartez tratuko direla Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak ezartzen duenaren
arabera, (EB) 2016/679, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona
fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena. Udal kudeaketak bere
eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da tratamendu horren xedea eta baita Udalak eskaintzen
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiliko
direnaren kalterik gabe; beti ere, ezartzekoa den legegintza betez. Edozelan ere, eskaria izenpetzean
eskatzailea informatuta dagoela ulertuko da. Modu berean, esandako xedeetarako eta Legean jasotako
helburuetarako bere datuak erabiltzeko oniritzia ematen duela ulertuko da. Jakinarazten dizugu zure datu
pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eta
eramangarritasuna bermatzeko dituzun eskubideak erabiltzeko idatzizko eskari bat eta NANaren fotokopia
aurkeztu behar dizkiozula tratamenduaren titular eta arduradunari honako helbidean: Euskal Herria plaza 1 –
20230 Legazpi. Erosoagoa egiten bazaizu, eskubide horiek Udalaren web orriaren bidez erabil ditzakezu
helbide honetan: www.legazpi.eus. Halaber, “Datu Pertsonalen Babesaren arloko jardunbide Egokien
Eskuliburua EAEko toki erakundeetarako” izeneko gidaliburua kontsulta dezakezu interneteko helbide
hauetan: www.eudel.eus/eu eta www.avpd.es.

