
 

BIZKAIKO TOKIKO ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 
 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 

EPIGRAFEA OINARRIZKO INFORMAZIOA  INFORMAZIO XEHATUA  

Arduraduna Autonomia Pertsonala Sustatzeko 

Zuzendaritza Nagusia. 
Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia. 

Datuen babeserako delegatua:  

Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Atala –

Kale Nagusia, 25- 48009 Bilbo. dpo@bizkaia.eus 

Xedea Udal eta mankomunitateentzako diru-

laguntzak kudeatzea egotzita dituzten 

jarduerak gauzatzeko eta udal zerbitzuak 

mantentzeko. 

Emandako datuak beharrezkoak dira udal eta mankomunitateentzako diru-

laguntzak kudeatzea egotzita dituzten jarduerak gauzatzeko eta udal zerbitzuak 

mantentzeko. Zehazki, honako xede honetarako: “Bizkaia adin guztientzako 

lurraldea” tokiko erakundeentzako diru-laguntzak kudeatzea 

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko zure datuak oinarri hartuta, eta datuak ez 

dira erabiliko zure pertsonari buruzko profil bat egiteko. 

Legitimazioa Botere publikoek erabiltzea, legezko 

eginkizunak betetzea eta eskaerako 

sinadurarekin adierazitako berariazko 

baimena. 

Zure datuak honako lege hauetan aurreikusitako botere publikoen eskumenenen 

jardunean ere erabiliko dira: 

• 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren 

Autonomia Estatutuari buruzkoa. 

• 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko Erakunde 

Komunen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremanei 

buruzkoa. 

• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko tokiko erakundeei buruzkoa (15.5 

artikulua). 

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

(36.1.b artikulua). 

• Aplikagarria den indarreko beste edozein araudi. 

Eskaeraren sinadurarekin indarreko araudiari jarraikiz beste iturri batzuetara 

sartzeko baimena ematen duzu, xede hauekin: beste administrazio batzuek 

egindakoak diren edo aurretik aurkeztutakoak diren datu edo dokumentuak ez 

aurkezteko eskubidea bermatzeko; zure nortasuna, eman dituzun datuak 

benetakoak direla eta araudiak eskatzen dituen baldintza eta betebeharrak betetzen 

direla egiaztatzeko.  

Ez badira eskaturiko datuak ematen eta sarbide horiek baimentzen, ezingo da 

prozedura izapidetu. 

Datuen 

kontserbazioa 
 Zure datuak azalduriko helbururako beharrezkoak diren bitartean gordeko dira eta, 

kudeaketa amaitzen denean, nahitaez bete behar diren lege edo arauek ezarritako 

betebeharrak eta erantzukizunak betetzeko legez ezarritako epeetan zehar, edo 

agintaritza eskudunaren aginduz, zuzenbidearen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiari 

zeregin hori ezartzen zaionean. 

Hartzaileak Zure datu pertsonak emango dira legezko 

betebeharrak horrela ezartzen duenean edo 

zuk horretarako baimena eman duzunean. Ez 

da aurreikusten hirugarren herrialdeetara 

edo nazioarteko erakundeetara 

transferentziarik egitea. 

Ez da aurreikusten datu pertsonalen berri ematea, legez ezartzen ez bada edo 

horretarako baimena ematen ez baduzu, behintzat. 

Ez da aurreikusten hirugarren herrialdeetara edo nazioarteko erakundeetara 

transferentziarik egitea. 
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Eskubideak Eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 

eskubideak eta horiek izapideari mugak 

jartzeko edo izapidearen aurka agertzeko 

eskubideak, Ugaskobidea 3 Bis (48014 - 

Bilbo) helbidera idatzi bat bidaliz. 

Zure datuetara sar daiteke, eta horiek zuzentzeko eta ezabatzeko edo izapidea 

mugatzeko edo izapidearen aurka egiteko eskatu dezake idatzizko jakinarazpen bat 

igorriz (nortasun agiriaren fotokopia bat erantsiz): 

• Ugaskobidea 3 Bis (48014) Bilbo helbidera. 

• Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan ezarritako bideetariko bat 

erabiliz. 

Era berean, adostasuna kentzeko eskubidea du, aurretik egindako izapideen 

zilegitasunari eragin gabe.  

Eskubide horietako baten gauzatzea mugatua izan daiteke bateraezina denean 

botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera legezko 

betebeharren betetzearekin. 

Era berean, kontrol agintaritzan (http://www.avpd.euskadi.eus) erreklamazioak 

egiteko eskubidea duzu datuen babesaren alorrean zure eskubideak urratu direla 

uste duzunean. 

Jatorria Interesduna edo bere ordezkaria eta beste 

zenbait administrazio, erakunde, erregistro 

edo erakunde publiko eta pribatu, legez 

ezarritako mugen barruan. 

Interesdunaren edo bere ordezkariaren identifikazio- eta enplegu-datuak eskuratu 

ahalko dira honako iturri hauetan legez ezarritako mugen barruan: 

• Interesduna edo bere ordezkaria. 

• Poliziaren Zuzendaritza Nagusia. 

• Datuen kategoria horiek dituen beste edozein administrazio, erakunde, 

erregistro edo erakunde publiko zein pribatu, ezarritako muga legalen 

barruan. 

Informazio 

xehatua 
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-

katalogoa, dagokion prozeduran. 
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