
 

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, Ugaskobidea 3 bis, 48014 

Bilbo. 

Datuak 

babesteko 

ordezkaria 

 Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Atala –

Kale Nagusia, 25- 48009 Bilbo. 

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  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). 

• 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 

• 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa,  Foru Administrazioak ematen dituen 

diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena 

• Aplikagarria den indarreko beste edozein araudi. 

Eskabidea izapidetuta, baimena ematen duzu beste iturri batzuetara sar gaitezen, 

indarrean dagoen araudiarekin bat, xede hauetarako: beste administrazio batzuek 

egindako edo haiei lehenago aurkeztutako datuak eta agiriak ez aurkezteko duzun 

eskubidea bermatzeko, zure nortasuna eta emandako datuen benetakotasuna 

egiaztatzeko, bai eta araudiak eskatutako baldintzak eta betebeharrak betetzen 

direla egiaztatzeko ere. 

Eskatutako datuak emateari eta sarbide horiek baimentzeari uko egiteak ezinezkoa 

egingo du zure eskaera izapidetzea. 

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  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 Zure datuetan sartu, datuok zuzendu edo 

ezabatzeko eskubidea edo datuen 

tratamendua mugatu edo tratamendu hori 

aurkaratzeko eskubideak. Horretarako, idazki 

bat bidali beharko duzu Lege Aholkularitza, 

Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atalera. 

Tratamenduaren arduradunaren aurrean balia dezakezu zure datuetan sartu, datuok 

zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, idazki bat 

bidalita Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atalari. Leku hauetan aurkez dezakezu idazkia:  

• Laguntza – Bizkaiko Foru Aldundiko Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko 

Bulegoan, Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo.  

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistroetan eta eskualdeetako 

bulegoetan. (Helbideak hemen kontsulta ditzakezu: 

http://web.bizkaia.eus/eu/erregistro-puntuak).  

• 39/2015 Legean adierazitako lekuetan.  

Eskubide horietakoren bat baliatzeko aukera mugatu egin daiteke bateraezina 

denean botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera 

legezko betebeharrak betetzearekin. 

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagokion kontrol-agintaritzari 

erreklamazioa jartzeko (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa). 

Interesdunak  Dirulaguntza eskatzen duten erakundeen ordezkariak eta harremanetarako 

pertsonak. 

Tratamendu honen ondorioetarako, ez dira interesdun izango diruz lagundutako 

jarduera eta proiektuetan parte hartzen duten pertsonak; erakundea izango da 

datuen tratamenduaren arduradun bakarra. 

Datuen 

kategoria 

Identifikazioko eta enpleguko datuak Ezarritako legezko mugen barruan eskuratu ahal izango dira interesdunen 

identifikazioko eta enpleguko datuak. 

Jatorria Interesduna edo bere ordezkaria eta beste 

zenbait administrazio, erakunde, erregistro 

edo erakunde publiko eta pribatu, legez 

ezarritako mugen barruan. 

Datuak ezarritako legezko mugen barruan eskuratu ahal izango dira, iturri hauen 

bitartez: 

• 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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