DATUEN TRATAMENDUA MUGATZEKO 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, DATUEN TRATAMENDUA MUGATZEKO ESKUBIDEA baliatzen du, horrela jasotzen baitute
Datuak Babesteko EB 2016/679 Araudi Nagusiaren 18. artikuluak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
16. artikuluak, Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeari dagokionez

ORDEZKARIAREN DATUAK (beharrezkoa bada)
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, DATUEN TRATAMENDUA MUGATZEKO ESKUBIDEA baliatzen du, horrela jasotzen baitute
Datuak Babesteko EB 2016/679 Araudi Nagusiaren 18. artikuluak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren
16. artikuluak, Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeari dagokionez.

ESKAERA
Nire datu pertsonalen tratamendua mugatzea, honako hau kontuan hartuta:
Datuen tratamendua legez kontrakoa da, baina ez ditut ezabatu nahi.
Nire datu pertsonalak dituen arduradunak ez ditu dagoeneko behar, hasieran behar zituen
helburuetarako. Baina nik beharrezko ditut egin ditzakedan erreklamazioetan aurkeztu, baliatu edo
haien alde egin ahal izateko.
Eskabidea onartua izan dadila arestian azaldutako baldintzetan eta hilabeteko epearen barruan. Datuak
mugatzeko eskabide hau jakinaraztea arduradun horrek nire datu pertsonalak jakinarazi dizkion igorle orori.

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. Hirugarrenek ez duten zure datuen berririk
izango, salbu eta Legeak agintzen badu. 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/esES/Paginas/ProcedimientosparaejercerlosderechosenmateriadeProtecciondeDatosdeCaracterPersonal.aspx

...........................(a)n, 20…ko…..…….....aren........................(e)an.
Eskatzaile/ordezkariaren sinadura

DATUAK MUGATZEKO ESKUBIDEAREN ESKABIDEA BETETZEKO 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.

•

Eredu hau erabili ahal izango du interesatuak datu pertsonalak mugatzeko eskubidea duen arduradunari eskatuta,
honako kasu hauetan:
-

Zilegi da datu pertsonalak baliatzea eta interesatuak ezetz esatea datu pertsonalak ezabatzeari.

-

Langileak ez du jada beharrezko datu pertsonalak baliatzea, baina interesatuak beharrezko ditu balizko
erreklamazioak egiteko, baliatzeko edo haien alde jarduteko.

