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GAIA:
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(1) AGIRI ZK. eremuan zeren zenbakia idatzi behar duzun, hemengo laburduretako bat aukeratu behar duzu: Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia emanez gero, NAN aukeratu; Identifikazio Fiskaleko
Zenbakiaren kasuan, IFK; Atzerritarren Identifikazio Zenbakia bada, AIZ; eta Pasaportearen zenbakia bada, PASAPORTEA.
(2) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin
hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera.
Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide
elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada-.

OHARRA: * ikurraz markatutako eremuak nahitaez bete behar dira.

2 orrialdetik 1.a

ESKABIDE OROKORRA
IBAN kontu-zk. (Espainian, IBAN kodeak 24 karaktere ditu, eta hasierako biak ES dira beti):
IBAN

ENTITATEA

BULEGOA

KD

KONTU ZENBAKIA

» Zutabeak Espainiako kontuei dagozkie

BIC (* derrigorrezkoa atzerriko kontuentzat bakarrik):
JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
NOLA JASO NAHI DUZU JAKINARAZPENA?
PAPEREAN

ELEKTRONIKOKI, EGOITZA ELEKTRONIKOAN ²

ESKATZAILEAREN POSTA DATUAK
BIDE MOTA (kalea, plaza...)

(*) Zk.

LETRA

(*) PK

(*) HERRIA

(*) KALEAREN IZENA

ESKAILERA

SOLAIRUA

ATEA

(*) PROBINTZIA

Datuen babesa: Iruñeko Udala da arduradun datu pertsonalak zein administrazio-prozeduratarako aurkeztu edo eskatu diren eta horri
dagozkion izapideak kudeatze aldera erabiliko diren datuen tratamenduaz. Ez zaie hirugarrenei lagako daturik, legeak hala aginduta izan
ezik. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko -zuzenak ez badira- eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale
Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz. Pribatutasun-politikan kontsultatu ditzakezu tratamendu-zerrenda eta informazio
osagarria.

-(herria eta data)

(1) AGIRI ZK. eremuan zeren zenbakia idatzi behar duzun, hemengo laburduretako bat aukeratu behar duzu: Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia emanez gero, NAN aukeratu; Identifikazio Fiskaleko
Zenbakiaren kasuan, IFK; Atzerritarren Identifikazio Zenbakia bada, AIZ; eta Pasaportearen zenbakia bada, PASAPORTEA.
(2) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin
hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera.
Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide
elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada-.

OHARRA: * ikurraz markatutako eremuak nahitaez bete behar dira.
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