
ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea / DNI-NIE-Pasaporte 

Interesduna naiz 

Honako hau ordezkatzen dut: 

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 

JAKINARAZI HEMEN  Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

POSTUAREN DATUAK 

SALMENTA MOTA 

ELIKAGAIAK 

Txurreria 

Frutak eta barazkiak 

Janari lasterra 

Izozkiak 

Krispetak, kotoia eta fruitu lehorrak 

Gaztainak 

Harategia 

Bakailaoa  

  Besterik: 

OBJEKTUAK

Loreak 

Artisautza-Bitxiak 

Ehunak, oinetakoak eta osagarriak 

Jostailuak 

 Besterik: 

ASTEROKO AZOKARAKO ETA KALEKO SALMENTARAKO 
BAIMEN ESKAERA

HAZ3 

Kalea 
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Sakonera (m) 

Data   Sinadura 

EGUNAK 
Hasiera data 

Bukaera data 

KOKAPENA 

Azalera (m2) 

Altuera (m) 

Zabalera (m) 

NEURRIAK
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• Identitatea egiaztatzen duen dokumentua: NAN, AIZ, Pasaportea edo bizileku baimena.
• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-

baimenaren fotokopiarekin.
• Salgaien deskribapen zehatza. Neurriak eta azalera (m2).
• Jarduera ekonomikoen gaineko zergan dagokion atalean altan egotea, eta tarifaren ordainketan egunean egotea, edo 

salbuetsita egonez gero, zergapekoen erroldan altan egotea.
• Egunean izatea Gizarte Segurantzari dagozkion kotizazioen ordainketak.
• Elikagaiak salduz gero, elikagaien manipulatzaile txartela izatea eta, hala badagokio baita osasun-baimena ere.
• Jardueraren arriskuak estaltzen dituen erantzukizun zibileko asegurua izatea indarrean.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala 
baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste 
administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, 
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek 
datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.
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