AUZO TAXI ZERBITZUA ERABILTEKO TXARTEL ESKARIA
(IN-E 150/06-20)

ESKATZAILEAREN DATUAK

Esp. Zk.: ..........................................

Izen-abizenak: ........................................................................................................ E(H)NA/NAN: ...............................................
Helbidea: ..................................................................................................................... PK/Herria: ..................................................
Tel.: .....................................................................................
E-posta: .........................................................................................
Jakinarazpena :

 Paperean Egoitza elektronikoan

ORDEZKARIAREN DATUAK
Izen-abizenak: ........................................................................................................ E(H)NA/NAN: ...............................................
Helbidea: ..................................................................................................................... PK/Herria: ..................................................
Tel.: .....................................................................................
E-posta: .........................................................................................
*Nahitaezkoa izango da, jagokon ahalordea, ziurtagiria edo IN-108 inprimakia behar bezala beteta eranstea
inprimaki honi.

ESKARIA:

Auzo-taxi zerbitzua erabili ahal izateko, txartela eskuratzea.
TXARTELA ESKURATZEKO BALDINTZAK:
1.- Agirre, Almika, Arane, Artika, Demiku, Gibelortzaga-San Pelaio, Kurtzio (Sarren), Mañu, San Andres eta San
Migel auzoetako biztanlea izatea. 
2.- Baimendutako biztanleak identifikatzeko argazkia eta NAN kopia eranstea. 
3.- Eskatzailea, onuraduna ez dan pertsona bat bada, ordezkaritza dokumentu bidez kreditzea, bai boterea bai IN108 agiria beteta. 
ADIERAZTEN DUT:
1.- Xede berbera finantzatzeko beste diru-laguntzarik eskatu edo eskatzeko asmoa ez dudala. 
2.- Xede berbera finantzatzeko hurrengo diru-laguntzak eskatu(ko) edo jaso ditudala:…………. 
3.- Ez dauzkadala Udalarekin ezta beer Erakunde Autonomoekin inolako zorrik, ezta Ogasunarekin. 
Bermeon, ..............................
Izenpea
BERMEOKO UDALEKO ALKATE-UDALBURUA



Jakinarazpena gazteleraz jaso nahi dot. Ezer adierazi ezean, Udalak erantzuna euskeraz emongo deutsu.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ZERBITZUAREN ERABILERA:
Auzo taxi zerbitzua erabiltzeko erizpideak honakoak dira:
Astelehenetik barikura 8:00etatik 20:30etara paradako telefonora deitu beharko da: 946880922 Astelehenetik
domekara, 20:30etatik 8:00etara guardiako telefonora deitu beharko da.
Zapatuetan guardian dagoen taxia prest egongo da edozein zerbitzutarako. Goizez paradan aurkituko da.
Taxista batek zerbitzua ezin baldin badu bete, bera arduratuko da beste bat lortzeaz. Interesdunak, txatela
aurkeztu beharko dau taxian, diru laguntza aplikatuta ordaindu ahal izateko.
Interesdunak, taxistak egiten duen erregistroa izenpetuko dau, bidai hori egin dala kreditatuta gelditzeko.

Auzo-Taxi zerbitzua erabiltzeko txartela jaso dot:
Izen-abizenak: ............................................................................
Txartel zk.: …………….
Bermeon,.......................................................................

Berh@z bulegoan jasota
............................................

Izenpea

Datuak Babesteko 3/2018ko Lege Organikoa (DBLO) eta 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Europarrari dagokion informazioa (DBEO).
Arduraduna: Bermeoko Udala, antolakuntza@bermeo.eus Xedea: sarreren eta urteeren erregistroaren kontrola, eta goian jasotako eskaerearen
tramitazinoa. Legitimazinoa: botere publikoen jardunak agindutako egitekoa betetea. Hartzaileak: ez jake daturik emongo hirugarrenei, legezko
betebeharra izan ezean. Eskubideak: datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, tratamendua mugatzeko eta datuen aurka egiteko
eskubideak Informazio gehigarria: udalaren webgunean: http://www.bermeo.eus/datuenbabesa.html

