LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fichero: HISTORIA ETA ARKITEKTURAKO ONDAREA
Kudeatzailea (Izen-abizenak, posta
Historia eta Arkitektura
elektronikoa, telefonoa eta luz.)
Ondarearen Zerbitzuaren burua
patrimonio-ha@araba.eus
945181818
Datuak babesteko ordezkaria (Izena
eta deiturak, posta elektronikoa,
telefonoa eta luz.)

Diputatu Nagusiaren
Kabinetearen Zuzendaritza
Probintzia plaza z.g., 01001
Gasteiz
dbo-dpd@araba.eus
Telefonoa: 945 18 19 17

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak:
• Laguntzak eta diru laguntzak kudeatzea eta, hala dagokionean, ondorengo itzulketak,
prozedura hauetan: lehiaketa, lehia askea, diru laguntza izendunak eta diru laguntza
zuzenak.
• Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren jardunarekiko interesa agertzen
duten pertsonekiko komunikazioa.
Datuak gordetzeko epeak:
Informazioa denbora mugarik gabe gordetzen da, dokumentazio historikoa baita.
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
erkidearena
• 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako historia ondarearena.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Eskatutako datuak beharrezkoak dira eskaerak kudeatzeko eta horien kudeaketan egin behar
diren egiaztapenak egiteko.
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.
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 kentzeko.
Adostasuna kentzeak ez du eraginik izango kendu aurretik emandako adostasunean
oinarritutako tratamenduaren legitimitatean. Bere adostasuna eman aurretik, interesdunari
horren berri emango zaio. Ematea bezain erraza izango da adostasuna kentzea”.
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..

