AUTONOMIA PERTSONALAREN SUSTAPENA ETA MENDEKOTASUN-ETA DESGAITASUN-EGOERETARAKO LAGUNTZA
DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
EPIGRAFEA
Arduraduna

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Autonomia
Pertsonala
Zuzendaritza Nagusia

INFORMAZIO ZEHAZTUA

Sustatzeko Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia, Ugaskobidea 3 bis, 48014
Bilbo.
Datuak babesteko ordezkaria:
Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala
- Kale Nagusia 25 - 48009 Bilbo. dpo@bizkaia.eus

Helburua

Autonomia
pertsonala
sustatzea
eta Emandako datuak beharrezkoak dira autonomia pertsonala sustatzeko eta
mendekotasun-eta desgaitasun-egoeretarako mendekotasun-eta desgaitasun-egoeretarako laguntza emateko baliabideak
laguntza ematea
kudeatzeko.
Datu pertsonalak honako helburu hauetarako erabiliko dira:
•

Zure egoera ebaluatzeko

•

Dagozkizun baliabideak eskuratzeko baldintzak betetzen diren ala ez
egiaztatzeko eta baliabide horiek emateko baldintzak zehazteko.

•

Zure egoeraren bilakaeraren jarraipena egiteko.

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko zure datuak oinarri hartuta, eta datuak ez
dira erabiliko zure pertsonari buruzko profil bat egiteko.
Legitimazioa

Ahal
publikoak
baliatzea,
legezko Era berean, zure datuak honako arau hauetan aurreikusitako botere publikoen
betebeharrak betetzea eta eskabidea eskumenen betetzean erabiliko dira:
sinaturik ematen den onespen espresua.
•
3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriaren Autonomia
Estatutuarena.
•

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen
eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko
Harremanei buruzkoa.

•

39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta
mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

•

12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

•

1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, minusbaliotasun gradua
aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa.

•

1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten
pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren
testu bategina onesten duena.

•

Aplikatu beharrekoa den indarrean dagoen beste edozein araudi.

Eskabidea sinatuta, baimena ematen duzu beste iturri batzuetara sartzeko,
indarrean dagoen araudia aintzat hartuta, xede hauekin: beste administrazio
batzuentzat egindako edo lehenago aurkeztutako datuak eta agiriak ez aurkezteko
duzun eskubidea bermatzeko, zure nortasuna eta emandako datuen benetakotasuna
egiaztatzeko, araudiak eskatutako baldintzak eta betebeharrak betetzen direla
egiaztatzeko, gizarte-zerbitzuen laguntza integrala emateko eta sistemaren zerbitzu
eta prestazioen iruzurrezko erabilera ekiditeko.
Eskatutako datuak emateari eta sarbide horiek baimentzeari uko egiteak ezinezkoa
egingo du zure eskaera izapidetzea.
Datuak
gordetzea

Zure datuak aipatutako xederako beharrezkoak diren bitartean gordeko dira eta,
amaitzen denean, nahitaez bete behar diren lege edo arauek ezarritako
betebeharrak eta erantzukizunak betetzeko legez ezarritako epeetan zehar, edo
agintaritza eskudunaren aginduz horretarako Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen
zaionean zuzenbidearen arabera.

EPIGRAFEA
Hartzaileak

OINARRIZKO INFORMAZIOA

INFORMAZIO ZEHAZTUA

Datu pertsonalak legezko betebehar batek Datu pertsonalak honako hauei jakinarazi ahalko zaizkie, legez ezarritako mugak
aginduta edo zure baimena ematen duzunean kontuan hartuta edo zuk baimena ematen duzunean:
baino ez dira lagako. Ez da aurrez ikusten •
Bizkaiko udalei, Eusko Jaurlaritzari, IMSERSOri, Osakidetza-Euskal Osasun
hirugarren herrialdeetara edo nazioarteko
Zerbitzuari eta osasunaren arloko bestelako erakunde, entitate edo unitateei,
erakundeetara datu-transferentziarik egitea.
betiere deskribatutako xederako.
•

Beste edozein erakunde, organismo edo administrazio publikori.

Eskabidea sinatuta, baimena ematen duzu OTI (osasun-txartel indibiduala) eta
bankuko kontuaren zenbakia egoitzari emateko, koordainketa farmazeutikoa
kudeatu ahal izateko egoitza bateko plaza publiko batean sartuz gero.
Ez da aurrez ikusten hirugarren herrialdeetara edo nazioarteko erakundeetara datutransferentziarik egitea.
Eskubideak

Zure datuetan sartzea, haiek zuzentzea edo Zure datuetara sartu ahal zara, datu horiek zuzentzeko eta ezabatzeko eskatu ahal
kentzea, eta datuen tratamendua mugatzea duzu edo tratamendua mugatu edo horren aurka egin dezakezu, idatzizko
edo horren aurka egitea; horretarako, idazki komunikazio bat igorriz hona (nortasun agiriaren fotokopia bat erantsita):
bat bidali beharko duzu helbide honetara: •
Ugaskobidea 3 bis (48014) Bilbo.
Ugaskobidea 3 bis (48014) Bilbo.
•
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bide erabilita.
Halaber, adostasuna kentzeko eskubidea duzu, aurretik egindako izapideen
zilegitasunari eragin gabe.
Eskubide horietako baten bat baliatzeko aukera mugatu egin daiteke bateraezina
denean botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera
legezko betebeharrak betetzearekin.
Era berean, kontrol agintaritzan (http://www.avpd.euskadi.eus) erreklamazioak
egiteko eskubidea duzu datuen babesaren alorrean zure eskubideak urratu direla
uste baduzu.

Jatorria

Informazio
zehatza

Interesduna edo haren ordezkaria, eta beste
administrazio, erakunde, erregistro edo
entitate publiko edo pribatu batzuk, legeak
ezartzen dituen mugen barruan.

https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideenkatalogoa, dagokion prozeduran.

Interesdunaren eta/edo haren bizikidetza-unitatearen identifikazio-datuak,
egoitzari buruzkoak, inguruabar pertsonal eta sozialei buruzkoak, osasunaren
arlokoak, bankukoak, finantzenak, egoera ekonomikoari eta ondareari buruzkoak
lortzeko, legez ezarritako mugen barruan, iturri hauek erabiliko dira:
•

Interesduna edo haren ordezkaria.

•

Poliziaren Zuzendaritza Nagusia.

•

Interesduna bizi den udaleko Udal Erroldaren Bulegoa.

•

Interesdunaren bizilekuari dagokion udaletxeko oinarrizko gizarte-zerbitzua.

•

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten erakundeak eta zentroak.

•

Erregistro zibilak.

•

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala eta pentsioak eta beste sarrera
batzuk ordaintzen dizkioten beste erakunde batzuk.

•

Finantza- eta aurrezki-entitateak.

•

Osakidetza eta osasun arloko zein esku-hartze sozialeko beste erakunde,
entitate eta unitate batzuk, beste administrazio publiko batzuen mendekoak
edo haiei atxikiak.

•

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.

•

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saila eta beste zerga agentzia
batzuk.

•

Jabetza erregistroak.

•

Halako datuak dituen beste edozein erakunde edo administrazio publiko.

Datuen babesari buruzko argibide gehiago, web orri honetan:
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa, dagokion prozeduran.
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