DATUAK JASOTZEKO ESKUBIDEA BALIATZEA

ESKATZAILEAREN DATUAK
Jaun/Andrea:___________________________________________ eta adinean nagusi. Jakinarazpenak jasotzeko
helbidea_________________________________

Kalea____________________

______________________P.K.________

zk.______

Herria

Herrialdea________________

eta_________________________Autonomia Erkidegokoa.

NAN zk., pasaportea edo bestelako agiri baliokiderik

(jatorriaren arabera)____________________ eta ____________________________korreo elektronikoaren jabea.
Idazki honen bidez, DATUAK JASOTZEKO ESKUBIDEA baliatzen du, horrela jasotzen baitute Datuak Babesteko
EB 2016/679 Araudi Nagusiaren 15. artikuluak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 13. artikuluak, Datu
Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeari dagokionez

ORDEZKARIAREN DATUAK (beharrezkoa bada)
Jaun/Andrea:___________________________________________ eta adinean nagusi. Jakinarazpenak jasotzeko
helbidea_________________________________
______________________

Kalea____________________

P.K.________

eta_________________________Autonomia Erkidegokoa.

zk.______

Herria

Herrialdea________________

NAN zk., pasaportea edo bestelako agiri baliokiderik

(jatorriaren arabera)____________________ eta ____________________________korreo elektronikoaren jabea.
Idazki honen bidez, DATUAK JASOTZEKO ESKUBIDEA baliatzen du, horrela jasotzen baitute Datuak Babesteko
EB 2016/679 Araudi Nagusiaren 15. artikuluak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 13. artikuluak, Datu
Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeari dagokionez

ESKAERA

Eskabide hau jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, hilabeteko epean, datuak jasotzeko eskubidea eskatzailearen
esku uztea dohainik arduradunak. Goian zehaztutako helbidera igortzea beraz, honako Informazio hau:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arduradunak darabiltzan nire datu pertsonalen kopia.
Datuen erabileraren zergatia azaltzea, eta datu horien kategoria zehaztea.
Nortzuk jaso dituzten nire datu pertsonalak, edota nori jakinaraziko zaizkion aurrerantzean. Zuzen-zuzenean
norbaiti edo hirugarrengo bati, zein nazioarteko erakunderen batera bidaltzeko asmoa dagoen ala ez.
Nire datuak beste herrialde batera eta nazioarteko erakunde batera bidaltzean izango duten bermearen gaineko
informazioa.
Noiz arte izango diren datuok haien esku, eta hori jakin ezingo balitz, zeintzuk diren irizpideak epe hori
zehazteko.
Erabaki automatizatuak ote dauden, hots, profilak egiten diren, logika aplikatuaren gaineko informazio
adierazgarria, edota datuen erabilerak garrantzia edo ondorioak izango dituen.
Nire datu pertsonalak nik neuk eman ez baditut, nondik jaso dira datu horiek?
Nire datu pertsonalak zuzendu, ezabatu edo haien erabilera murriztua izan dadin eskatzeko eskubidea izatea,
edo, bestela, datu horiek erabiltzeari uko egitea.
Datuak kontrolatzeko aginpidea duenaren aurrean erreklamazioak aurkezteko eskubidea izatea.

NORI JAKINARAZI ESKABIDEA:
Eskatzailea

Ordezkaria

Datuak Babesteari buruzko Oinarrizko Informazioa
Zure datu pertsonalak erabiliak eta txertatuak izango dira “Pertsonen eskubideen gaineko harrera” jardueran.
Jarduera hau Gautegiz-Arteagako Udaleko ardurapekoa da. Erakunde honek jasoko ditu herritarren eskabideak eta
arduratuko da, halaber, datuak babesteko eskubideak baliatzen, eta eskabideok Gautegiz-Arteagako Udalari
dagokion departamentura igortzen. Legea bete behar da datu erabilera honekin. Zure datu pertsonalak
beharrezkoak dira eskabideak sarrera izan dezan dagokion departamendura igorri ahal izateko. Hori agintzen du
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 16.
artikuluan.
Gainerako eskubideak ere baliatu ahal izango dituzu (datuak zuzentzeko, ezabatzeko, hara-hona bidaltzeko,
aurkaratzeko, murrizteko eta mugatzeko eskubideak). Honetarako, baina, idazkia bidali behar duzu GautegizArteagako Udaleko Idazkaritzara Herriko Enparantza 1 Gautegiz Arteaga 48314, Bizkaia) edo, bestela, korreo
helbide honetara: idazkaritza.gautegiz@bizkaia.org. Jarduera honi buruz, gehiago jakin nahi izatekotan, sartu lotura
honetan:
http://www.gautegizarteaga.com/es
ES/Paginas/ProcedimientosparaejercerlosderechosenmateriadeProtecciondeDatosdeCaracterPersonal.aspx

...........................(a)n, 20…ko…..…….....aren........................(e)an.

Eskatzaile/ordezkariaren sinadura

ESKUBIDEAK BALIATZEKO ESKABIDEA EGITEKO JARRAIBIDEAK
•

Eskatzaileak berak egin ahal du edo legezko ordezkari batek. Guraso agintea duten titularrek
hamalau urtetik beherakoen izenean eta haien ordez egin dezakete eskabidea.

•

Eskabide egilea nor den udaleko arduradunak zalantzarik baleuka, NANaren fotokopia edo legezko
dokumentu baliokideren bat aurkeztu beharko dute, eskabidea nork egiten duen egiaztatzeko.
Eskabidea ordezko legalaren bidez egiten denean, NAN eta ordezkatuaren ordezkaritza duela
egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

•

Datuak eskatzeko eskubideak ezingo du 12 hilabeteko tartekoa baino txikiagoa izan, behar bezala
justifikatutako interes legitimoa dagoenean salbu.

•

Interesatuak uste badu eskaini zaion bidea barik beste bat nahi duela, eta honek gehiegizko kostua
duela, eskaera gehiegizkotzat joko da. Interesatuak, hortaz, bere gain hartu beharko ditu gehiegizko
kostu horiek. Kasu honetan, jarduera arduradunari eskatu ahal izango zaio baliatu dezan
lehenbailehen eta luzamendutan ibili barik datuak eskatzeko eskubidea.

•

Datuak baliatzeko eskubide hau hurrengo kasutik aparte azaltzen da.
Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Tokiko Erakundeen 2/2016 Legea, apirilaren 7koa. Informazio
publikoa baliatzeko eskubidea, 19/2013 Legearen arabera, abenduaren 9koa, gardentasuna,
informazio

publikoa baliatzeko eskubidea eta

gobernu ona

arautzen

duena.

Prozedura

administratiboak sortzen duen dokumentazioa baliatzeko eskubidea interesa duenak. Eskubide hau
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoa,
arautzen du.
-

