LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: EHIZA ETA ARRANTZA LIZENTZIAK
Kudeatzailea (Harremanetarako, posta
Mendi Zerbitzuko burua
elektronikoa, telefonoa eta luz.)

iportu@araba.eus
945181818

Datuak babesteko ordezkaria
(Harremanetarako, posta elektronikoa,
telefonoa eta luz.)

Diputatu Nagusiaren
Kabinetearen Zuzendaritza
dbo-dpd@araba.eus
945-181818

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak:
Ehiza eta arrantzako lizentziak eta baimenak kudeatzea. Ehiza eta arrantzaren eta
ingurumenaren inguruko informazio kanpainak egitea eta zirkularrak bidaltzea, eta horiei
buruzko jarduerak sustatzea.
Datuak gordetzeko epeak:
Bete beharreko araudiaren arabera (gehienez 5 urte)
Tratamendu mota: automatizatua eta paper euskarrikoa
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• Adostasun informatua.
• Eginbehar publikoak betetzea
• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura
erkidearenarena.
• 246/2016 Foru Agindua, uztailaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko ehiza
jardueraren berariazko xedapenak arautzen dituena 2016-2017 denboraldirako.
Arabako Aldizkari Ofiziala, 2017-07-28koa.

Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Eskatutako datuak beharrezkoak dira ehiza eta arrantza baimenen eskaerak kudeatzeko.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria):
Ez da egiten lagapenik, DBLOren 21. artikuluan ezarritako kasuetan izan ezik.
(arau korporatibo lotesleak, bermeak)
• 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunaren, informazio publikoa
eskuratzearen eta gobernu onarena.

•
•
•
•
•

1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren
gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena.
85/2017 Foru Agindua, otsailaren 24koa, 2017-2018 denboraldian Arabako Lurralde
Historikoko ehiza esparruetan orkatza (Capreolus capreolus) ehizatzeko araudi berezia
ezartzen duena.
134/2017 Foru Agindua, apirilaren 7koa, arautzen dituena aparteko neurriak ehiza
espezieak kontrolatzeko Arabako lurralde historikoan.
289/2017 Foru Agindua, irailaren 18koa, onartu egiten duena Arabako Lurralde
Historikoan 2017-2018 ehiza denboraldian usoak eta birigarroak ohiko pasalekuetan
ehizatzeko berariazko araudia.
290/2017 Foru Agindua, irailaren 18koa, 2016-2017 denboraldian Arabako Lurralde
Historikoko ehiza esparruetan oreina (Cervus elaphus) ehizatzeko araudi berezia
onartzen duena.

INTERESDUNEN ESKUBIDEAK
Nola baliatu AZETA eskubideez; eramangarritasuna eta tratamenduaren mugapena
Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorraren bulegoaren bitartez (Arabako Foru Aldundiko
Erregistro bulegoa, Probintzia plaza 5, PK 01001 - Gasteiz, Araba), edo webgunearen bidez.
Adostasuna ezeztatzea
DBAO – 7. art.: “Interesdunak eskubidea izango du bere adostasuna edonoiz kentzeko. Adostasuna kentzeak
ez du eraginik izango kendu baino lehenagoko tratamendua adostasunean oinarrituta zilegi izatearen aldetik.
Bere adostasuna eman aurretik, interesdunari horren berri emango zaio. Adostasuna kentzea, ematea bezain
erraza izango da.”

DBEB edo AGPDn erreklamazioa jartzea
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5252/es/
*DATUEN JATORRIA
Datuen jatorria
(iturri publikoa…)
Datuen kategoriak
*Datuak interesdunarengandik zuzenean ez etortzekotan bakarrik bete behar da.

