LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: HERRITARREN PARTE HARTZEA
Kudeatzailea (Harremanetarako,
posta elektronikoa, telefonoa eta luz.)

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen
Zuzendaritza
gobernantza@araba.eus

945 181818
Datuak babesteko ordezkaria
(Harremanetarako, posta elektronikoa,
telefonoa eta luz.)

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

TRATAMENDUAREN HELBURUA

Tratamenduaren xedeak: Kudeatzea eta hobetzea otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauak,
gardentasun, herritarren parte-hartze eta gobernu onarenak (irekia.araba.eus), jasotako parte
hartze prozesuei loturiko zerbitzuak, bai eta herritarren parte hartzea eta laguntza
erregistratzeko zerbitzua ere.
Datuak gordetzeko epeak: Legealdiaren arabera. Gehienez 4 urte.
Tratamendu mota:
Automatizatua eta automatizatu gabea
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
•
•
•

Interes publikoaren aldeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere
publikoa egikaritzeko eginkizun bat betetzea.
Interesdunaren adostasuna.
1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena
eta gobernu onarena.

Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Taldeek eskatutako datuek gorde egin behar dituzte oinarrizko eskubide eta askatasunak, hala
nola pertsona fisikoen ohore eta intimitate pertsonala eta familiarena; halaber, eskatutako
datuak beharrezkoak dira Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Irekiaren Atariaren bidez
(irekia.araba.eus) parte hartzeko eta laguntzeko.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria)
• Ez da egiten datuen lagapenik, legeak gaitutako kasuetan ez bada.
(arau korporatibo lotesleak, bermeak)
•
•

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko
bideari eta gobernu onari buruzkoa.
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) eta pertsona
erregistratuentzat irekia.araba.eus atarian prestatutako sistemaren 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.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Fitxategia: HERRITARREN PARTE HARTZEA

Tratamendua (prozedura, helburua eta erabilerak):
Kudeatzea eta hobetzea otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauak, gardentasun, herritarren
parte-hartze eta gobernu onarenak (irekia.araba.eus), jasotako parte hartze prozesuei
loturiko zerbitzuak, bai eta herritarren parte hartzea eta laguntza erregistratzeko zerbitzua
ere.
Tratamenduaren arduraduna: Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseilua
Tratamenduaren kudeatzailea: Diputatu Nagusiaren Kabinetearen zuzendaria.
Unitatea (Zuzendaritza): Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaritza

INTERESDUNEN KATEGORIAK
•

•

•
•

Entitate kolektiboak: pertsona juridikoak, irabazteko xederik gabekoak, haien era
juridikoa eta izaera edozein direla ere, interes kolektiboak edo euren kideen interesak
defendatzea xede dutenak, izaera orokorrekoak nahiz sektorialekoak, euren jarduerak
Arabako Lurralde Historikoan egiten dituztenak.
Interes taldeak: erakundeak eta pertsonak, edozein izanda ere haien estatutu
juridikoa, modu profesionalean aritzen direnak, euren jardueraren zati gisa, zuzenean
edo zeharka eragiten politikak edo xedapenak prestatzeko prozesuetan edo horien
aplikazioan eta foru sektore publikoko erabakiak hartzeko prozesuetan, eta euren
jarduerak Arabako Lurralde Historikoan egiten dituztenak.
Hausnarketa taldeak: erakunde akademikoak eta ikerkuntzakoak, euren jarduerak
Arabako Lurralde Historikoan egiten dituztenak.
Asmo hori bera duten pertsona fisikoak, entitateak, elkarteak, gizarte erakundeak,
taldeak, plataformak, foroak edo herritar sareak.

DATUEN KATEGORIAK
•
•

Identifikazio datuak (atariko erabiltzaile izena edo ezizena, posta
elektronikoko helbidea, izen-abizenak, sexua eta helbidea)
Parte hartzearen historiako iritziak, ekimenak, iradokizunak eta abar.

JASOTZAILEEN KATEGORIAK
•

Administrazio publikoak

TRATAMENDU JARDUEREN KATEGORIAK
Jarduerak

•
•

irekia.araba.eus atariko kontsulta, iritzi eta iradokizunen zerbitzuak kudeatzea.
Herritarren parte hartze eta laguntzaren erregistroa kudeatzea.

Tratamenduaren (kategoria) kudeatzaileak eta zaindariak
•
•
•

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaritza
Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaritzako teknikaria.
Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaritzako administraria.

Datu transferentziak
Ez da egiten

Segurtasun neurriak (azalpena)
Gaur egun 1720/2007 EDaren arabera
Oinarrizko maila (89/94 art.; 105/108 art.)
3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Segurtasunerako
Nazio Eskema arautzen duena (II. eranskina)

