Errenteriako Udal Euskaltegiko baja eskaera
Zein sail-azpisailera:

Espte..

UHP - UDAL EUSKALTEGIA
Eskatzailea
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Noren izenean

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Faxa

PK

 e-posta

Probintzia

 Finkoa

@ Sare sozialak

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Herria

Sexua
Emakumea

Elebitan

 Mugikorra

Gizona

Besterik

Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria
Apud acta (*)

Notario ahalordetza

Idatzi legitimatua

Erakundearen akordioa

* Interesdunak ordezkariari ematen dion ahalordea, bere izenean behar bezala akreditatutako funtzionario publikoaren aurrean kudeaketak egiteko.

Adierazten dut:
Errenteriako Udal Euskaltegian matrikulatuta nago eta ezin dut klasera joan
Lanagatik: lanean hasi eta ordutegia dela-eta ezin dut euskaltegira joan
Osasunagatik: gaixotasun bat dela medio eskolaratzeko ezintasun larria dut
Haurdunaldia
Amatasuna

Honako agiri hauek aurkezten ditut:
Enpresaren ziurtagiria, zigiluarekin
Medikuaren ziurtagiri ofiziala, non eskolaratzeko ezintasuna egiaztatzen den
Mediku-txostena non egiaztatzen den haurdunaldian atseden osoa hartu behar dudala
Amatasunaren egiaztagiria

Horregatik, guztiagatik, eskatzen dut
Udal Euskaltegiko baja, matrikula ordainketa bertan behera uztearren.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. BAIMENTZEA. Datu Pertsonalak Babesteko apirilaren 27ko 2016/679 Europako Erregelamenduak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoari
jarraiki, sinatzaileak badaki eta baimentzen du; Errenteriako Udalak inprimaki honen bitartez eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalaren datu-fitxategietan tratatzea, bere eskuduntzen
araberako udal kudeaketaren eginkizunak aurrera eramateko asmoz. Fitxategi hauek segurtasun osoa bermatzeko ezinbestekoak diren segurtasun neurriak dituzte eta lagapenak
legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuko dira. Datuak zerbitzua egoki emateko ezinbestekoak dira. Sinatzaileak datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu,
tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkion eskubideak baliatzeko aukera du, idatziz, Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik,
sinatzaileak beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin baditu aurreko guztiaren berri eman beharko dio.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, sms, etb

Errenteria,
Eskatzailea
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