
2 orrialdetik 1.a

ESKABIDE OROKORRA

(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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JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

NOLA JASO NAHI DUZU JAKINARAZPENA?

PAPEREAN ELEKTRONIKOKI, EGOITZA ELEKTRONIKOAN ²

ESKATZAILEAREN POSTA DATUAK

BIDE MOTA (kalea, plaza...) (*) KALEAREN IZENA

(*) Zk. LETRA ESKAILERA SOLAIRUA ATEA

(*) PK (*) HERRIA (*) PROBINTZIA

Baimena ematen diot Iruñeko Udalari, beste administrazio publikoei behar diren datuak eskatzeko, espediente hau bideratu eta 

ebazte aldera (baimenik eman ezean, behar diren agiriak aurkeztu beharko ditut).

Bai Ez

DATUEN BABESA: Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, 

jakitera ematen dizugu zuk emandako datu pertsonalak Iruñeko Udalaren datu-baseak osatzen dituzten fitxategietan bilduko direla, zein 

administrazio-prozeduratarako eskatu diren eta horri dagozkion izapideak kudeatze aldera. Baduzu aukera datuetan sartu, datuak 

zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko eskubideak gauzatzeko, Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia, 2 - 31001 Iruña) edo egoitza 

elektronikora (www.pamplona.es) joaz.
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