
ESKARI ORRI 
OROKORRA

Eskatzailearen datuak 
 Izen-abizenak/Izen soziala (*) Nortasun agiria (*)

EGOKIA BADA: Ordezkariaren datuak 
 Nortasun agiriaIzen-abizenak/Izen soziala

Harremanetarako datuak 
 

Herria (*) Probintzia (*) Posta kodea (*)

1. telefonoa (*) 2. telefonoa E-posta Faxa

Helbidea (*)

Eskaeraren datuak 
 Azalpena

Jakinarazpenetarako datuak 
 Paperean

Egoitza elektronikoko bitarteko 
elektronikoen bidez

Iruñerriko Mankomunitatearen Jakinarazpen Elektronikoko Sistemaren bidez egingo da jakinarazpena, eta horretarako, 
zerbitzu horretan alta eginda egon beharko duzu. Ez bazaude alta eginda, sartu egoitza elektronikoko Herritarron 
karpeta atalean eta Nire jakinarazpenak hautatu. Bertan, egiteko aukera izango duzu.

Aurkeztutako dokumentuak (aurkezten diren dokumentuen zerrenda egin) 
 

Iruñean, egun honetan: Sinadura:

Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarrita dagoenaren arabera, jakinarazi behar dizugu: 
·Emandako datu pertsonalak Iruñerriko Mankomunitatearen ardurapeko fitxategietan bildu eta tratatzen dira, eta helburu bakarra da aurkeztutako eskaera edo erreklamazioa 
kudeatzea. Eskaera eskualdeko hiri garraioarekin lotuta badago, idatzi diren datuak enpresa esleipendunari utziko zaizkio, baldin eta eskaera hau erabakitzeko beharrezkoa bada 
hark parte hartzea. Taxi zerbitzuarekin lotutako izapideren bateko zati bada eskaera, eman diren datuak Nafarroako Gobernuari utziko zaizkio, arlo honetan eskumena duen 
departamentuari. Gainerako kasuetan, eman diren datuak ez zaizkio inori utziko. 
·Datuak eskuratzeko, aldatzeko, baliogabetzeko edo horien aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal dituzu. Idatzi bat bidal dezakezu Iruñerriko Mankomunitateko Erregistro 
Nagusira (Chinchilla jeneralaren kalea, 7. 31002-Iruñea), mezu elektroniko bat mcp@mcp.es helbidera edo Iruñerriko Mankomunitatearen egoitza elektronikoan egin dezakezu, 
www.mcp.es webgunean. Helburua hori dela adierazi behar duzu. 
·Eskaera aurkezten duenak adierazten du, beste batzuen datu pertsonalak ematen baditu, beste horien baimena duela, emandako datuen eta horien jatorriaren berri eman diela, 
eta bai aurreko puntuetan adierazitakoaren edukiaren berri eta baldintza berberetan ere, hau da, jakinarazi diela fitxategia badela, zein helburu duen eta non gauzatu eskubideak.

* izartxoa duten eremuetan nahitaez idatzi behar da

Helbidea (*)

Posta kodea (*)Probintzia (*)Herria (*)
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EGOKIA BADA: Ordezkariaren datuak
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Jakinarazpenetarako datuak
 
Iruñerriko Mankomunitatearen Jakinarazpen Elektronikoko Sistemaren bidez egingo da jakinarazpena, eta horretarako, zerbitzu horretan alta eginda egon beharko duzu. Ez bazaude alta eginda, sartu egoitza elektronikoko Herritarron karpeta atalean eta Nire jakinarazpenak hautatu. Bertan, egiteko aukera izango duzu.
Aurkeztutako dokumentuak (aurkezten diren dokumentuen zerrenda egin)
 
Sinadura:
Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarrita dagoenaren arabera, jakinarazi behar dizugu:
·Emandako datu pertsonalak Iruñerriko Mankomunitatearen ardurapeko fitxategietan bildu eta tratatzen dira, eta helburu bakarra da aurkeztutako eskaera edo erreklamazioa kudeatzea. Eskaera eskualdeko hiri garraioarekin lotuta badago, idatzi diren datuak enpresa esleipendunari utziko zaizkio, baldin eta eskaera hau erabakitzeko beharrezkoa bada hark parte hartzea. Taxi zerbitzuarekin lotutako izapideren bateko zati bada eskaera, eman diren datuak Nafarroako Gobernuari utziko zaizkio, arlo honetan eskumena duen departamentuari. Gainerako kasuetan, eman diren datuak ez zaizkio inori utziko.
·Datuak eskuratzeko, aldatzeko, baliogabetzeko edo horien aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal dituzu. Idatzi bat bidal dezakezu Iruñerriko Mankomunitateko Erregistro Nagusira (Chinchilla jeneralaren kalea, 7. 31002-Iruñea), mezu elektroniko bat mcp@mcp.es helbidera edo Iruñerriko Mankomunitatearen egoitza elektronikoan egin dezakezu, www.mcp.es webgunean. Helburua hori dela adierazi behar duzu.
·Eskaera aurkezten duenak adierazten du, beste batzuen datu pertsonalak ematen baditu, beste horien baimena duela, emandako datuen eta horien jatorriaren berri eman diela, eta bai aurreko puntuetan adierazitakoaren edukiaren berri eta baldintza berberetan ere, hau da, jakinarazi diela fitxategia badela, zein helburu duen eta non gauzatu eskubideak.
* izartxoa duten eremuetan nahitaez idatzi behar da
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