LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: AFA-REN MUSEOETAKO ERABILTZAILEEN ETA
IKERTZAILEEN ERREGISTROA
Kudeatzailea (Harremanetarako,
Museo eta Arkeologia Zerbitzuko burua
posta elektronikoa, telefonoa eta luz.)

serviciomuseosyarqueologia@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:
Arabako museoetako eta Arabako Foru Aldundiaren jabetzako edo zaintzapeko bildumetako
artelanak katalogatzea, ustiatzea eta kudeatzea
Datuak gordetzeko epeak:
Mugarik gabe, dokumentazio historikoa baita.
Tratamendu mota: automatizatua eta paper euskarrikoa
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• Adostasun informatua
• Eginbehar publikoak betetzea
• 17/1990 Legea, azaroaren 2koa, museoena
• 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako historia ondarearena
• 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, euskal kultura ondarearena.
• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura
erkidearenarena.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Datuak ez emateak berekin dakar museoetako funtsen eta artelanen gaineko kudeaketak egin
ezin izatea eta lurralde historikoko arkeologoen erregistroan alta eman ezin izatea.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria):
Ez da egingo datuen lagapenik, legeak gaitutako kasuetan ez bada:
administrazio edo erakunde publikoak.
(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.
• 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako historia ondarearena.
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
DBEO-7. art.: “Interesdunak eskubidea izango du bere adostasuna edozein unetan kentzeko.
Adostasuna kentzeak ez du eraginik izango kendu aurretik emandako adostasunean
oinarritutako tratamenduaren legitimitatean. 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.

