ESKUBIDEAK AITORTZEA ESKATZEKO
FORMULARIOA
DATU BABESARI BURUZKO ARAUDI OROKORRA
(RGPD)
ESKAERA ZUZENTZEN ZAION TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

--Zehaztu gabe-Adierazi tratamenduaren arduraduna formulario honen I. ERANSKINAREN Zentroen/Unitateen zerrendaren arabera.

INTERESDUNA
NAN
ABIZENAK ETA IZENA
Eskaera honen bidez, hautatutako eskubidea aitortzen ari zara, 2016ko apirilaren 17ko Europako Parlamentuko eta
Kontseiluko 2016/679 Araudiaren (EB) 15 eta 22. artikuluen bitartean aurreikusitakoaren arabera, pertsonen fisikoen
babesari buruzkoa, euren datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek askatasunez zirkulatzeari dagokienez.

ORDEZKARIA
NAN
ABIZENAK ETA IZENA
ESKUBIDEA AITORTZEA
Aukeratu aitortzeko eskubidea:
SARBIDEA

Interesdunak dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez adierazten duen baieztapena
tratamenduaren arduradunarengandik jasotzeko eskubidea izango du eta, hala dagokionean,
datu pertsonaletan eta 2016/679 Araudiaren (EB) 15. artikuluan ezarritako informazioan
sartzeko eskubidea izango du.

BERRESPENA

Interesdunak, behar ez bezalako atzerapenik gabe, dagozkion eta oker dauden datu pertsonalen
berrespena tratamenduaren arduradunarengandik lortzeko eskubidea izango du.
Tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, interesdunak bete gabe dauden datu pertsonalak
betetzeko eskubidea izango du, baita osagarrizko aitorpen baten bidez ere, 2016/679
Araudiaren (EB) 16. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación
indebida
del Interesdunak,
responsable
del tratamiento la
behar ez bezalako atzerapenik gabe, dagozkion datuen ezabapena
EZABATZEA
arduradunarengandik
jasotzeko
eskubidea
du. Aipatutako arduradunak
supresión detratamenduaren
los datos
personales
que
le izango
conciernan,
el
datu pertsonalak derrigorrez ezabatu beharko ditu, 2016/679 Araudiaren (EB) 17. artikuluan
aurreikusitako inguruabarraren bat ematen denean.
cual
estará
obligado
a suprimirlos datos
Interesdunak, bere egoera partikularrarekin lotutako arrazoiak direla eta, edozein unetan
AURKA EGITEA
dagozkion eta concurra
tratatzen ari diren datuei
uko egiteko
eskubidea
2016/679 Araudiaren (EB)
personales cuando
alguna
de
las dauka,
circunstancias
21. artikuluan ezarritakoari jarraiki.
Interesdunak tratamenduaren
datuen tratamenduaren mugatzea
previstas
17 del arduradunarengandik
Reglamento
TRATAMENDUA en artículo
jasotzeko eskubidea izango du, 2016/679 Araudiaren (EB) 18. artikuluan ezarritako baldintzetako
MUGATZEA
bat betetzen denean.
(UE) 2016/679.
Interesdunak dagozkion eta tratamenduaren arduradun bati eman dizkion datu pertsonalak
DATUEN
ERAMANGARRITASUNA jasotzeko eskubidea izango du, ohiko erabilerako eta irakurketa mekanikoko egituratutako
formatu batean, tratamenduaren beste arduradun bati eman ahal izateko, aurretik eman
dizkion arduradunak eragotzi gabe, 2016/679 Araudiaren EB 20. artikuluan ezarritako
baldintzetako batzuk betetzen direnean.
AUTOMATIZATUTAKO Interedunak banakako automatizatutako erabakien xede ez izateko eskubidea izango du,
profilen eraketa, barne, berarengan ondorio juridikoak sortzen badituzte edo antzeko moduan
TRATAMENDUAK
eragiten badiote, (EB) 2016/679 Araudiaren 22. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.
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ESKUBIDEAK AITORTZEA ESKATZEKO
FORMULARIOA
DATU BABESARI BURUZKO ARAUDI OROKORRA
(RGPD)
ESKAERAREN TESTUA

JAKINARAZPEN BIDEA
ELEKTRONIKOA POSTA ELEKTRONIKOA
OHIKO POSTA (Adierazi helbideko datuak jakinarazpenak egiteko ondorioetarako)
HELBIDEA JAKINARAZPENAK EGITEKO ONDORIOETARAKO
ABIZENAK ETA IZENA

NAN
BIDE PUBLIKOA
NÚMERO

ESKAILERA

UDALERRIA

PISUA

ATEA
POSTA KODEA

PROBINTZIA
SINADURA

-(e)n

-(e)ko

- ren

-(e)(a)n

Sinadura:
Eskaera sinatu baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalen babesari buruzko hurrengo informazioa:

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
Formulario honen bidez emandako datu pertsonalak erreklamazioa jasoko duen tratamenduaren arduradunaren bidez
tratatuko dira, datu babeseko eskubiden aitorpenaren eskaera izapidetzeko helburuarekin. Datuak babesteko eskubideak
aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean.
Eskaera sinatu baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalen babesari buruzko osagarrizko informazioa, inprimaki
honen eranskinean.
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ESKUBIDEAK AITORTZEA ESKATZEKO
FORMULARIOA
DATU BABESARI BURUZKO ARAUDI OROKORRA
(RGPD)
ERANSKINA
ESKUBIDEAK AITORTZEARI BURUZKO OSAGARRIZKO INFORMAZIOA
TRATAMENDUAREN ARDURADNA:
Kontsultatu zure eskaera zuzendu diozun arduradunarekin harremanetan jartzeko datuak Ogasun
Ministerioko Atarian eskuragarri dagoen direktorioan (http://www.hacienda.gob.es).
Datu Babeserako Ordezkaria: Gardentasun Informazioa, Datu Babesa eta Web Zerbitzuen Saileko
Zuzendariordetza Nagusia. MINHAC Idazkaritza Tekniko Nagusia. C/Alcalá 9, 28071 MADRIL. E.mail:
DPDHacienda@hacienda.gob.es
TRATAMENDUAREN HELBURUAK:
Deskripzioa: Datu babeserako eskubideak aitortzeko eskaera izapidetzea 2016ko apirilaren 27ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Araudiaren arabera.
TRATAMENDUAREN OINARRI JURIDIKOA:
RGPD: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu beharreko betebehar legal bat betetzeko beharrezko tratamendua.
2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Araudiaren
Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa: 37.1.
artikulua.
DATUEN HARTZAILEAK:
Hartzaile mailak: Interesdunaren datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak edo buruak.
DATU IGORPENAK:
Ez da aurreikusi datuak hirugarren herrialdeei igortzea.
DATUAK KONTSERBATZEKO EPEA:
Eskera ebazteko beharrezko denboraz kontserbatuko dira. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko
araudian ezarritakoa aplikatuko da.
ERABAKI AUTOMATIZATUAK:
Ez dago automatizatutako erabakirik.
INTERESDUNAREN ESKUBIDEAK:
Interesdunak aitortu ditzake, hala dagokionean, datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko,
tratamenduari aurka egiteko eskubideak. Horretarako, tratamenduaren arduradunarengana jo beharko
du lekuan bertan erregistro esparuko laguntza sareko edozein bulegotan (https://administracion.gob.es)
edo Ogasun Ministerioko egoitza elektronikoaren bidez (https://sedeminhap.gob.es).
Erreklamatzeko eskubidea:

Datuen Babeserako Ordezkariaren aurrean, aurretik eta errekurtso moduan (https://sedeminhap.gob.es).
Datuen Babeserako Espainiako Agentzian. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRIL (https://sedeagpd.gob.es).
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