
 

 

 

 

 

 

____________________ ZENBAKIKO GARRAIO‐TXARTELA ESKATZEA. EGUNA _________/_____/______ 

 

 

DATU PERTSONALAK (egiaztagiriaren arabera idatziko dira datu pertsonalak: AIZ, NAN edo pasaportea…) 

 

Izena 
 
 

Abizenak 

NAN, AIZ edo pasaportea 
 
 

Jaioteguna

Helbidea: kalea, zk., solairua, atea 
 
 

Herria 
 
 

Posta‐kodea
 
 

Probintzia 

Harremanetarako telefonoa (gomendagarria, mugikorra)  E‐posta (aukerakoa)
 
 

                                                                                                    

           Sinadura:  (adingabea izanez gero, aitaren, amaren edo tutorearen sinadura):   

 

 

 

 

   

E TXARTEL MOTA (Ezintasun absolutua duen pertsona, baliaezintasun handia duena edo %65eko edo gehiagoko 

desgaitasunaren kalifikazioa duena)   

   

Txartelaren hizkuntza □ Gaztelania    □ Euskara 

 

ESKATZEKO ARRAZOIAK 

□  Lehen eskaera  □  Txartel iraungia  □ Profil‐aldaketa     

□  Matxura               □  Haustura          □  Galtzea, lapurreta         

 

 

 

 

 

 

 

  □  Eskura emana ______________________________________ jaunari/andreari,  _____________________ NANa 

duenari 



 
 

       

 
 

BEHAR DIREN DOKUMENTUAK (jarri X bat aurkeztutako dokumentuetan): 

□ Eskaera egiteko formulario hau, behar bezala beteta eta sinatuta. 

□ NANeko argazkiaren tamainako argazkia, koloretakoa (eskaera berrietarako bakarrik).  

□ NANaren/AIZaren, pasaportearen edo gidabaimenaren kopia, bi aldeetatik. NANik/AIZik edo pasaporterik ez duten 
adingabeen kasuan: familia‐liburuaren kopia, adingabearen datuak dituen orrialdearena. 

□ Ezintasun absolutua, baliaezintasun handia edo %65eko edo gehiagoko desgaitasunaren kalifikazioa egiaztatzen 
duen agiria. 

Jaulkitzea eta berritzea 
 
Txartela jaulkitzeko eta berritzeko administrazio-izapideak bermatzeko helburuarekin, jakinarazi behar zaizu Iruñerriko Mankomunitateak 

nortasunaren, heriotzaren, ezintasunaren edo desgaitasunaren eta adinaren datuak kontsultatu ahal izango dituela, Eskualdeko Hiri 

Garraioaren zerbitzua emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoen ordenantzaren 10. eta 23. artikuluetan 

jasotakoak. 

 

Aurka egiteko eskubideak Herritarren Arretarako Zerbitzuaren bulegoan (Iruñeko Navas de Tolosa kalea 29, behealdea) eta helbide 

elektroniko honetan gauzatu ahal izango dituzu: mcp@mcp.es 

 

PRIBATUTASUN-POLITIKA 

1.- Tratamenduaren arduraduna: Iruñerriko Mankomunitatea. 

2.- Tratamenduaren helburua: Igorpena eta erabilera, tituluen karga eta balidazioaren kontrola eta mugikortasun 
azterketak.  

3.- Datuen tratamenduak oinarrian duen legitimazioa: Interesdunaren adostasuna eta interes publikoan edo botere 
publikoak gauzatzean egindako misio bat betetzea. 

4.- Hartzaileak: Legeak aurreikusitako kasuetan lagako dira datuak. 

5.- Eskubideak: Datuak eskuratzeko eskubideak gauzatu ahal dituzu, aurka egitekoak, zuzentzekoak, tratamendua 
mugatzekoak, “ahazteko eskubidea” ezabatzekoak, eramangarritasunekoak, eta erabaki indibidualizatuen xede ez 
izatekoak tratamenduaren arduradunaren aurrean, informazio gehigarrian azaltzen den moduan. Herritarren Arretarako 
Zerbitzura jo behar duzu horretarako: Iruñeko Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea; edo mcp@mcp.es helbide 
elektronikoa. 

6.- Tratamendu-eragilea: Tratamendu-eragilea Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. da. 

7.- Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsultatu ahal duzu 
Mankomunitatean bertan (kopia bat emango zaizu han), eta bai gure webgunean ere:  

http://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/transporte/Solicitud%20tarjeta%20transporte%20perfil%20E.pdf 
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