LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: MENDI ESPEDIENTEAK
Kudeatzailea (izen-abizenak, posta

Mendi Zerbitzuaren burua

elektronikoa, telefonoa eta luz.)

iportu@araba.eus
945181818

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

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

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak:
Kontserbazio jarduketak sustatzeko eta Arabako Foru Aldundiko mendi arloan eta baso
kudeaketan ingurumena babesteko beharrezkoak diren lizentziak, autorizazioak, baimenak eta
gainerako administrazio izapideak kudeatzea.
Datuak gordetzeko epeak:
Datuak jasotzearen helburua bete arte eta helburu horren eta datuak tratatzearen ondoriozko
balizko erantzukizunak nori dagozkion zehaztu arte gordeko dira. Artxibo eta agiriei buruzko
araudian xedatutakoa izango da aplikatzekoa (Mendi espedienteak).
Tratamendu mota: Automatizatua eta paper euskarrikoa
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• Adostasun informatua.
• Eginbehar publikoak betetzea
• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 (EB) Erregelamendua,
abenduaren 17koa, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez
(LGENF) landa garapenean laguntzeari buruzkoa, Kontseiluaren 1698/2005 (EE)
Erregelamendua indargabetzen duena.
• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena.
• 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen
zehapen ahalarena.
• 17/1993 Foru Araua, maiatzaren 30ekoa, Arabako Foru Aldundiaren zehapen
araubidea arautzen duena.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Eskatutako datuak beharrezkoak dira mendi arloko espedienteak kudeatzeko.
NORENTZAT

Lagapenak (hartzaile kategoria)
Kontrol eta jurisdikzio organoak edo beste administrazio publiko batzuk legeak behartuta.
(arau korporatibo lotesleak, bermeak)
• 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko
bideari eta gobernu onari buruzkoa.
• 1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren
gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena.
• Diputatuen Kontseiluaren 45/2016 Foru Dekretua, ekainaren 7koa, zeinaren bidez
onesten baitira Basogintzarako Laguntza Plana arautzen duten oinarriak eta 2016rako
deialdia, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren esparruan.
• Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2017 Foru Dekretua, martxoaren 7koa, aldatzen
dituena 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren esparruko
Basogintzarako Laguntza Plana arautzen duten oinarriak, ekainaren 7ko 45/2016 Foru
Dekretuaren bidez onetsiak, eta onesten duena 2017rako laguntza lerro horren
deialdia.
INTERESDUNEN ESKUBIDEAK
Nola baliatu AZETA eskubideak; 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
DBEO-7. art.: “Interesdunak eskubidea izango du bere adostasuna edozein unetan ezeztatzeko.
Adostasuna ezeztatzeak ez du eraginik izango ezeztatu aurretik adierazitako adostasunean
oinarritutako tratamenduaren legitimitatean. Interesdunak adostasuna adierazi aurretik,
horren berri emango zaio. Adostasuna ezeztatzea adostasuna adieraztea bezain erraza izango
da”.
DBEBn 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.

