
ERRENTERIAKO HURBILEKO SALMENTA-SARE FISIKOA INDARTZEKO BONUAK BANATZEKO KANPAINA

ATXIKIPEN ORRIA

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Komertzioaren izena 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

Ordainketa egiteko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)

Titularraren izen deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

AITORTZEN DU

- Honako jarduera ekonomiko honetan/hauetan alta emana dagoela

Jarduera(k): JEZ epigrafea(k) :

 Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela.

ESKATZEN DU:

Errenteriako hurbileko salmenta sare-fisikoa indartzeko bonuak banatzeko kanpainara atxikitzea, eta kanpainan zehar Bizi 
Errenteria aplikazioaren bidez baliozkotutako bonuak aldizka ordainketak jasotzea.

HONAKO AGIRI HAUEK AURKEZTEN DITU:

1) NAN edo IFK

2) Eratze eskriturak eta ordezkatze ahalordeak 

         1) eta 2) dokumentuak dagoeneko aurkeztuak izan dira udaletxean beste deialdien barruan

3) Kontu korrontearen titulartasuna ziurtatzeko duen agiria

        3) Agiri hau dagoeneko aurkeztua izan da udaletxean beste deialdien barruan eta balioagarria izaten jarraitzen du

KONPROMISOA HARTZEN DU:

Bizi Errenteria aplikazioa deskargatu eta horren bidez bonuak eskaneatu edo balidatzea.

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


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.

EZ DUT BAIMENA EMATEN Errenteriako Udalak erantsitako dokumentazioari dagozkion datuak kontsultatu eta egiaztatzeko. Beraz, datu horiek
agiri bidez egiaztatu  beharko ditut.

Errenterian,

   Eskatzailea

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216

	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 3_2: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10_6: Off
	Cuadro de texto 1: 
	Campo de texto 0201: 
	Cuadro de texto 0202: 
	Campo de texto 0210: 
	Campo de texto 0211: 
	Campo de texto 0213: 
	Campo de texto 0205: 
	Campo de texto 0206: 
	Campo de texto 0207: 
	Campo de texto 0208: 
	Campo de opci#C3#B3n 01: Off
	Campo de opci#C3#B3n 02: Off
	Campo de texto 0214: 
	Cuadro de texto 0215: 
	Campo de texto 0216: 
	Campo de texto 0219: 
	Campo de texto 0217: 
	Campo de texto 0218: 
	Campo de texto 0220: 
	Campo de texto 0222: 
	Campo de texto 0221: 
	Campo de opci#C3#B3n 03: Off
	Campo de texto 0201_2: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0911: Off
	Cuadro de texto 0903: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0910: Off


