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ORDEZKARITZA BORONDATEZ EMATEKO EREDUA

 ORDEZKARITZA EMAILEA  
 1. abizena  2. abizena  Izena

 NAN/AIZ  

 HELBIDEA (kalea):
 ZK.  HERRIA  PK

 ORDEZKARITZA JASOTZEN DUENA:
 Pertsona fisikoa bada  1. abizena  2. abizena

 Izena  NAN/AIZ

 Pertsona juridikoa  Izena  IFK

 JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA (kalea):

 ZK.  HERRIA  PK

Lehenak bigarrenari ordezkaritza eman dio telelaguntza zerbitzu publikoa dela-eta Euskadiko 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrean eta honen aginduz telelaguntza zerbitzu 
publikoa ematen duen entitatearen aurrean jardun dezan, honako ahalmenak erabiliz:  

 • Eskaerak egitea  
 • Errekurtsoak aurkeztea 
 • Akzioetan atzera egitea 
 • Eskubideei uko egitea 
 • Espedientea  bideratzeko  beharrezko diren  jarduera guztiak  egiten laguntzea, eskatzen 

diren datu eta agiri guztiak aurkeztea, era guztietako komunikazioak jasotzea, idazkiak 
eta alegazioak aurkeztea, eta, oro har, prozeduran zehar ordezkatuari dagozkion 
jarduera guztiak egitea. 

 
ORDEZKARITZA ONARTZEA

Idazki hau sinatuta, ordezkariak onartu egiten du eman zaion ordezkaritza, eta hitz ematen du 
ordezkaritza emailearen sinadura benetakoa dela eta benetakoak direla atxikitako parte- 
hartzaileen nortasun-agirien fotokopiak.

ORDEZKARITZA EMAILEA ORDEZKARIA

Oharra: interesdunek ordezkaritza bestelako baldintzetan eman lezakete, Zuzenbidean 
onartutako bitarteko baten bidez egiaztatuz. 

(e)n, 20 ko aren (e)an

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
Viceconsejería de Políticas Sociales 
Dirección de Servicios Sociales

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
Gizarte  Politiketako Sailburuordetza 
Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza
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