DATU PERTSONALEKIN ERLAZIONATUTAKO ESKUBIDEAK
EGIKARITZEKO INPRIMAKIA
DATU PERTSONALEKIN ERLAZIONATUTAKO ESKUBIDEAK EGIKARITZEKO ESKAERA

•

INFORMAZIOAREN TITULARRAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK
NORTASUN AGIRI NAZIONALAREN ZENBAKIA

POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA *

•

ORDEZKARIAREN DATUAK, HONEN BIDEZ JARDUNEZ GERO
IZEN-ABIZENAK
NORTASUN AGIRI NAZIONALAREN ZENBAKIA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA *

*Ikur honen bitartez markatutako eremua ez da derrigorrezkoa eskaera egin
ahal izateko. Eremu hori eskatzeko helburua, eskubidea egikaritzetik sortu
ahal zaigun zalantzaren bat izatekotan zurekin komunikatu ahal izatea da.

•

EGIKARITU NAHI DEN ESKUBIDEA

Hurrengo eskubideen egikaritza eska dezakezu: datuen irispide-eskubidea, zuzentze
eskubidea, ezeztatze eskubidea, tratamenduaren aurka egitea edo mugatzea, datuak
transferitzea, erabaki automatizatuen objektu ez izatea, adostasuna kentzea eta
nazioarteko transferentzia batean aplikatzen diren bermeen inguruan informatua izatea.
Zerrenda zabalgarrian egikaritu nahi duzun eskubidea adierazi:
□ Irispide eskubidea eta konkretuki, hurrengo zerrenda zabalgarritik jaso nahi duzun informazioa
adierazi:
□ MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAn zuri buruzko datuak tratatzen ari garen edo ez
□ Zure datuen jatorria, zuk eman ez badituzu
□ Zure datuen tratamenduaren helburuak
□ Tratatzen ari diren datuen kategoriak
□ Datu pertsonalak zer hartzaileri edo zer hartzaile-kategoriari komunikatu zaizkion edo

komunikatuko zaizkion, bereziki hirugarren herrialde bateko hartzaileak edo nazioarteko erakundeak
badira.
□ Ahal bada, datu pertsonalak noiz arte kontserbatuko diren (edo, hori ezinezkoa bada, epe hori
zehazteko zer irizpide erabiliko diren)
□ MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAk erabaki automatizatuak hartzen dituen zure datu pertsonalak
erabiliz
□ Zuzentzeko eskubidea eta konkretuki, hurrengo zerrenda zabalgarritik zer nahi duzun adierazi:
□ Datu personal osagabeak osatzea
□ Errealitatearekin bat ez datozen edo zehazgabeak diren datuak eguneratu edo zuzentzea
□ Ezerezteko eskubidea eta konkretuki,hurrengo zerrenda zabalgarritik zerjaso nahi duzun adierazi:
□ Bildu edo tratatu ziren helburuarentzako jada beharrezkoak ez direla kontsideratzen duzu
□ Zure datuen tratamendua oinarritzen dugun adostasuna kentzen duzu eta ezin da veste oinarri
juridiko batean oinarritu. .
□Modu arrakastatsuan egikaritu duzu tratamenduaren aurka egiteko eskubidea
□ Modu ez zilegian tratatu dira datuak
□ MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAri inposatutako lege betebehar bat betetzeko datuak ezabatu
behar dira
□ Tratamendua mugatzeko eskubidea eta konkretuki, hurrengo zerrenda zabalgarritik zer jaso nahi
duzun adierazi:
□ Zure datu pertsonalak zuzentzea eskatu duzu, MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOA arduradun
bezala horien zehaztasuna egiaztatzea ahalbidetzen duen epean zehar.
□ Tratamendua legez kontrakoa izatea eta datuak ezabatu ordez, horien erabilpena mugatzea
eskatzen duzu.
□ MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAk jada ez ditu behar datuak tratamenduaren helburuentzako,
baina zuk erreklamazioak formulatu edo defendatzeko behar dituzu
□ Tratameduaren kontra egin duzu MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAren legezko arrazoiak zure
eskubidearen gainetik dauden egiaztatzen den bitartean
□ Datuak transferitzeko eskubidea
□ Aurka egiteko eskubidea
□Zure datu pertsonaletan oinarrituta erabaki automatizatuen objektu ez izateko eskubidea,
profilak egitea barne

Mesedez, beharrezkotzat jotzen dituzun zehaztasunak edo zure eskaera modu
egokian erantzuteko garrantzitsuak direla uste dituzun datu guztiak adierazi

Gogorarazten dizugu ordezkari baten bitartez jardutekotan, legezko edo
borondatezko ordezkaritza hori egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko
duzula, baita bi pertsonen nortasun agiri nazionalaren copia.
Erantzuna gehienez 30 eguneko epean jakinaraziko da. Eskaeraren zailtasunagatik
edo MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOAk eskaera asko erantzun behar izateagatik bi
hilabete gehiago luzatu ahalko da.
Erantzuna jaso nahi zaizun modua adierazi:
□Posta-helbidea
□ Helbide elektronikoa
Data

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA: Arduraduna: MANU ROBLES-ARANGIZ FUNDAZIOA
Helburua:MANU ROBLES-ARNGI FUNDAZIOAk egindako datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideen egikaritzari
dagokion pertsonen eskaerak kudeatzea.. Legitimazioa: Lege betebeharra betetzea Hartzaileak:Datu pertsonalak ez
dira lagatuko salbu eta lege betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean edo zerbitzuari euskarri emateko.
Eskubideak:Irispide, zuzentze eta ezereztea, zein bestelako eskubideak. Informaczio gehigarria: Zure datu
pertsonalen
tratamenduari
buruzko
informazio
gehigarrira
hurrengo
estekaren
bitartez
sar
zaitezke
www.mrafundazioa.eus/es

□BIDALI

