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Ordezkarien erregistro elektronikoan inskripzioa egin 
LEGEZKO ORDEZKARI EDO BORONDATEZKO ORDEZKARI GISA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
Ordezkaritza EMATEN duen pertsona/erakundearen datuak (ORDEZKATUA)
Legezko ordezkari edo borondatezko ordezkari gisa inskribatuta dagoenak, bere identifikazio elektronikorako bitartekoa dela medio, ordezkatuaren izenean (espedientearen titularra ordezkatua izango da) EAEko Administrazioaren aurrean jarduteko ahalmena izango du.
Ordezkaritza JASOTZEN duen pertsona/erakundearen datuak (ORDEZKARIA)
Bete itzazu honako datuak ordezkatua pertsona fisikoa bada
Bete itzazu honako datuak ordezkatua erakundea bada
Bete itzazu datu honako datuak ordezkaria pertsona fisikoa bada
Bete itzazu datu honako datuak ordezkaria erakundea bada
Bide elektronikoak erabiliz honako jarduera hauek gauza ditzan
Honako prozedura hauetan
Seleccione el los procedimientos afectados
●
Ordezkaritza indarraldian egongo da inskripzioa erregistroan gauzatzen denetik
<< Zehazten ez bada, ordezkaritza 5 urtekoa izango da 1 >>
Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:
Datu pertsonalen babesa2 (DPBL)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
Izena: Ordezkarien Erregistro Elektronikoa
●
Titularra: Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila
●
Helburua: Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrean jarduteko emandako ahalordetzeen datuen kudeaketa eta kontrola
●
Fitxategiaren berri eman zaio aldez aurretik Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita dauzka. Datu horiek ez zaizkio beste inori emango, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. 
 
PDPBLak aitortzen duen bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, jarri harremanetan Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailako Zerbitzu Zuzendaritzarekin:
 
                           Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Ordezkatuaren sinadura 
(Ordezkatua erakunde bat bada, sinatzailea legezko ordezkaria izan behar du)
Ordezkariaren sinadura 
(Ordezkaria erakunde bat bada, sinatzailea legezko ordezkaria izan behar du)
(Tokia)
(Data)
Sinatzailearen izen-abizenak:
Sinatzailearen izen-abizenak:
2 Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak –DPBL- xedatutakoa betez.
1 Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 6. artikuluko 6. atalean ezartzen denez, erregistroan inskribaturiko botereek gehienez ere 5 urteko balioa izango dute, inskripzio-egunetik zenbatzen hasita.
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