LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA
Kudeatzailea (Harremanetarako, posta Enplegu, Merkataritza eta Turismo
elektronikoa, telefonoa eta luz.)
Sustapenaren Zerbitzuko burua
empleo.comercio.turismo@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:
Prestakuntzako eta enplegurako ikastaroak egiteko laguntzak kudeatzea, bai eta Araban
herritar guztientzako prestakuntza ikastaroak antolatzen dituzten entitateei, lanbide
erreziklapenerako enpresei eta langileen prestakuntzan ari diren enpresei eta arlo honetako
azterlanak eta estatistikak egiten dituztenei ematen zaizkien dirulaguntzak ere
Datuak gordetzeko epeak:
Bete beharreko araudiaren arabera (>= 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.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Datuak ez emateak berekin dakar aldez aurretik prestakuntzarako egindako dirulaguntza
eskaerak ez kudeatzea.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria):
Herri administrazioak, legeriak gaituriko kasuen barruan.
(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.

•
•

Diputatuen Kontseiluaren 26/2016 Foru Dekretua, martxoaren 15ekoa, onesten
dituena Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumen
esparruan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
Foru Gobernu Kontseiluaren 19/2017 Foru Dekretua, martxoaren 28koa, aldatzen
dituena dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak, martxoaren 15eko 26/2016 Foru
Dekretuaren bidez onetsiak.

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.

