LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: GIZARTE ZERBITZUEN IKUSKATZEA
Kudeatzailea (Harremanetarako, posta
Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza
elektronikoa, telefonoa eta luz.)
Zerbitzuko burua
inspecciones.sociales@araba.eus
945-151015
Datuak babesteko ordezkaria
(Harremanetarako, posta elektronikoa,
telefonoa eta luz.)

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

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak: Gizarte zerbitzuak egiten aritzen diren zerbitzu eta zentro pribatuen
baimenen, titulartasun aldaketen eta itxieren eskaerak kudeatzea. Gizarte zerbitzuak ematen
diharduten titulartasun pribatuko zerbitzuak eta zentroak eta irabazteko xederik gabeko
entitateak homologatzea. Erakunde publikoak eta entitate pribatuak eta beraien menpean
dauden zerbitzuak eta zentroak erregistratzea eta ikuskatzea, eta kexak eta zigor espedienteak
izapidetzea.
Datuak gordetzeko epeak: mugarik gabe
Tratamendu mota: automatizatua eta paper euskarrikoa
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• Adostasun informatua
• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte zerbitzuena.
• 40/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, arautzen duena Euskal Autonomia Erkidegoko
gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskatzea. EHAAren 63.
zenbakia, 1998ko apirilaren 2koa
• 17/1993 Foru Araua, maiatzaren 30ekoa, Arabako Foru Aldundiaren zehapen
araubidea arautzen duena.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak: Berekin dakar Gizarte Zerbitzuen
Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzuan erregistratutako eskaerak ez izapidetzea.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria):
• Administrazio publikoak
(arau korporatibo lotesleak, bermeak):
• Diputatuen Kontseiluaren 25/1999 Foru Dekretua, otsailaren 23koa, Arabako gizarte
zerbitzuen erregistroa sortu eta haren antolamendu eta funtzionamendu arauak
ezartzen dituena.

•
•

155/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, gizarte zerbitzuen erregistroena.
Otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen
zehapen ahalarena.
• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura
erkidearena.
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.

