HOBARI ESKAERA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN IBILGAILU ELEKTRIKO, HIBRIDO EDO
ERREGAI GISA GASA ERABILTZEAGATIK
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MATRIKULA
OHARRAK
• Non aurkeztu agiriak: Udal honetako Herritarren Arreta Zerbitzuan.
• Aurkeztu beharreko agiriak:
 Ibilgailuaren fitxa teknikoa



• %95eko hobaria izango du motor elektrikoa duen ibilgailuak, eta % 75eko hobaria hibridoa edo erregai gisa gasa
erabiltzen duen ibilgailuak.
• Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da eta gehienez ere 5 urtez aplikatuko da,
ibilgailua lehen aldiz matrikulatzen den egunetik aurrera.
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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