Idazkaritzako departamentua (Udal
Erroldaren Kudeaketa)

Errenteriako Udala

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, UKRAINAKO ADINGABEAK GURASO BAKAR BATEK EDO ALDI
BATERAKO BABES-ESKAERA AURKEZTU DUEN ARDURADUNAK ERROLDATZEKO, MARTXOAREN 9KO
PCM/169/2022 AGINDUAREN ARABERA
(AGINDU HORREN BIDEZ, UKRAINAKO GATAZKAK UKITUTAKO PERTSONAK ALDI BATERAKO
BABESTEA ONARTZEKO PROZEDURA GARATZEN DA)
NAN/AIZ1

Izen-abizenak
Erroldatze helbidea

Erroldan insribatzeko edo etxebizitza aldaketa egiteko, honekin batera doan errolda orrian jasotakoaren arabera,
honako adingabe hauei dagokienez:
Izen-abizenak

Jaiotza-data

AIZ

NIRE ERANTZUNKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:
-

Aipatutako adingabeen aldi baterako babes-eskaera aurkeztu dudala, Ukrainiako gatazkak ukitutako
pertsonak aldi baterako babestea onartzeko prozedura garatzen duen martxoaren 9ko PCM/169/2022
Aginduaren 2.4 artikuluarekin2 bat etorriz, eta eskaera horretan oinarrituta, honekin batera doan
identifikazio-dokumentazioa eman zaiela adingabe horiei.

-

Ezinezkoa dela beste gurasoaren/bi gurasoen sinadura edukitzea eta adingabea/adingabeak nirekin bizi
direla.

-

Beharrezko legezko gaitasuna dudala erroldan inskribatu edo etxebizitza aldaketa egiteko.

Era berean, jakinaren gainean nago adierazpen honen edukia edo harekin batera doazen datu edo dokumentuak
zehatzak ez badira, faltsuak badira, edo falta badira, horrek dagozkion erantzukizun penal, zibil edo
administratiboak ekar ditzakeela.
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 zuzend uz; 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.

Errenteria,
Eskatzailea
1. NAN/AIZ zenbakirik eduki ezean, apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen Legearen 16.2 f) artikuluak nortasuna egiaztatzeko aipatzen dituen dokumentuetakoren bat
jasoko da.
2. “Helduren batekin doazen 18 urtetik beheitikoen kasuan, haien arduradunak aurkeztuko du
eskabidea”..
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