
Udal Errolda – Etxebizitza aldaketa

    Erregistro data

     
    Izen-emanak guztira

     
Helbidea  Finkoa

Zk.
1

Izena Gizona

Emakumea 

Ez-bitarra

Jaiotza-data Jaiotza-probintzia IFZ (1)
NAN Pasaportea AIZ

Zk.                  

Jakinarazpenak                                      Euskaraz                                   Bietara

1. abizena Jaioterria Nazionalitate herriald.
Sinadura: 

2. abizena Tf. mugikorra e-posta Ikasketa maila (2)

Baimena ematen diot Errenteriako Udalari, udal zerga eta tasak kobratzeko, helbide fiskal berrian alta emateko edo zaharra aldatzeko orri honetan jartzen duenari jarraiki.
                       Bai                      Ez 

Zk./Nº
2

Izena Gizona

Emakumea 

Ez-bitarra

Jaiotza-data Jaiotza-probintzia IFZ (1)
NAN Pasaportea AIZ

Zk.                  

 
Jakinarazpenak                                      Euskaraz                                  Bietara

1. abizena Jaioterria Nazionalitate herriald.
Sinadura: 

2. abizena Tf. mugikorra e-posta Ikasketa maila (2)

Baimena ematen diot Errenteriako Udalari, udal zerga eta tasak kobratzeko, helbide fiskal berrian alta emateko edo zaharra aldatzeko orri honetan jartzen duenari jarraiki.
Autorizo al Ayuntamiento de Errenteria, a efectos del cobro de impuestos y tasas municipales, a dar de alta en el nuevo domicilio fiscal o a modificar el anterior de acuerdo con el contenido de esta 
hoja.                        Bai / Sí                                Ez / No

Zk./Nº
3

Izena Gizona

Emakumea

Ez-bitarra

Jaiotza-data Jaiotza-probintzia IFZ (1)
NAN/DNI Pasaportea AIZ

Zk.                  

Jakinarazpenak                                      Euskaraz                                  Bietara 

1. abizena Jaioterria Nazionalitate herriald.
Sinadura: 

2. abizena Tf. mugikorra e-posta
Ikasketa maila (2)

Baimena ematen diot Errenteriako Udalari, udal zerga eta tasak kobratzeko, helbide fiskal berrian alta emateko edo zaharra aldatzeko orri honetan jartzen duenari jarraiki.
                        Bai                      Ez

Zk./Nº
4

Izena / Nombre Gizona

Emakumea

Ez-bitarra

Jaiotza-data Jaiotza-probintzia IFZ (1)
NAN Pasaportea AIZ

Zk.                  

 
Jakinarazpenak                                      Euskaraz                                  Bietara

1. abizena / 1er apellido Jaioterria Nazionalitate herriald.
Sinadura: 

2. abizena / 2º apellido Tf. mugikorra e-posta Ikasketa maila (2)

Baimena ematen diot Errenteriako Udalari, udal zerga eta tasak kobratzeko, helbide fiskal berrian alta emateko edo zaharra aldatzeko orri honetan jartzen duenari jarraiki.
                       Bai                                Ez

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

mailto:zu@errenteria.eus


Inprimakia betetzeko jarraibideak
 Errolda-orrian etxebizitzan bizi diren lagun guztiek azaldu beharko dute eta adin nagusiko diren guztiek sinatu beharko dute 

aipatu orria.
 (1) IFZ: Ematen den zenbakia ze dokumentuarena den adieraz ezazu.

AIZ: Atzerritarren identifikazio zenbakia.
(2) Ikasketa maila

00 16 urte baino gazteago izateagatik ez da jarri behar.
11 Ez daki ez idazten ezta irakurtzen ere.
21 Ikasketarik gabea.
22 Lehen Hezkuntzako ikasketak osatu gabe (OHOko 5 ikasturte. Eskola-ziurtagiria edo baliokidea).
31 DBH, Oinarrizko Batxilergoa. Eskola-graduatua. OHO bukatuta, Lehen Hezkuntza bukatuta edo baliokidea. 
32 Lehen mailako Lanbide Heziketa. Erdi-mailako Lanbide Heziketa. Ofizialtza Industriala.
41 Bigarren mailako Lanbide Heziketa. Goi-mailako Lanbide Heziketa. Maisutza Industriala.
42 Goi-mailako Batxilergoa. BBB, HSAO (LOGSE) Legeko Batxillergoa.
43 Erdi mailako beste titulatuak: klinika-laguntzailea, idazkaria, programatzaile informatikoa, arte eta ofizioetan diplomatua...
44 Unibertsitate-ikasketetan diplomatua (enpresa-ikasketak, OHOko irakasle, OLT ...)
45 Arkitekto edo ingeniari teknikoa.
46 Unibertsitate lizentziatua. Goi-mailako arkitekto edo ingeniaria. Unib. gradua.
47 Unibertsitatekoak ez diren goi-mailako ikasketetan titulatua.
48 Gradu ondoko doktoretzak-ikasketak edo lizentziatu espezializazioak.

 Errolda-orrian azaltzen diren adin nagusiko lagun guztiak izendatu ahal izango dira  gainerakoen ordezkari gisa gure datuetan 
izan daitezkeen aldaketak udalari jakinarazteko eta errolda ziurtagiriak  eskuratzeko. 

 Udalerri honetako erroldan alta ematearen ondorioz, besterik gabe, aurretik erroldaturik zegoen udalerrian baja emango zaio.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira  
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen  
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun  
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten  dizugu  datuak  atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen  aurka agertu,  tratamentua mugatu  eta datuen 
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. 
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.
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