
EKONOMIA- ETA LURRALDE-GARAPEN SAILEKO ERAKUNDEEN ETA PERTSONA FISIKOEN ERREGISTROAREN KUDEAKETAN ERABILITAKO 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra-2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 

2016ko apirilaren 27koa 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tratamenduaren 

arduradun 

Berrikuntzarako Eta Bideen 

Kudeaketarako Zuzendaritza 

Nagusia (BFAko 

Azpiegituretarako eta Lurralde 

Garapenerako Saila) 

Ustiapen Zerbitzua 

Ibáñez de Bilbao 20,  48009 Bilbao. 

Telefonoa: 944068000 

Posta elektronikoa: BAIMENAK@bizkaia.eus 

Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: 

Gran Vía 25, 48009 Bilbao 

Telefonoa: 944068000 

Posta elektronikoa: DPO@bizkaia.eus 

Tratamenduaren 

helburua 

Bizkaiko errepideen eta bizikleta 

bideen foru sarearen 

ustiapenarekin lotutako baimen 

eta bideragarritasun eskaeren 

kudeaketa 

Nortasun juridikoaren eta identifikazioaren egiaztapena kudeatzea, bai 

eskatzailearena, bai haien ordezkariena, bai laguntzaile gisa jarduten duten 

pertsona fisikoena, Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saileko 

Ustiapen Zerbitzuak kudeatutako baimenen administrazio-espedienteak 

izapidetzeko. 

Datuak gorde egingo dira bildu ziren helburua betetzeko eta helburu 

horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak 

zehazteko beharrezkoa den denboran. Artxibo eta dokumentazioei buruzko 

araudian xedatutakoa aplikatuko da. 

Tratamenduaren 

legitimazioa 
Botere publikoa erabiltzea 

DBEOren 6.1 e) artikulua. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren 

izenean edo botere publikoen izenean egindako misio bat betetzeko: 
 

1. Bizkaiko Errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Araua 
(2011ko martxoaren 29ko BAO, 61 zk.) 

2. Ekainaren 27ko 10/2014 Foru Araua (2014ko uztailaren 8ko BAO, 
129 zk.), Bizkaiko Foru Aldundiko bizikleta bideei buruzkoa. 

3. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearena. 

 

DBEOren 6.1 a) artikulua. Interesdunaren baimena nortasun-datuak 

elkarreragiteko (NAN/AIZ). 

Datuak ematea ezinbesteko baldintza da Bizkaiko errepideei buruzko 

2/2011 Foru Arauak araututako baimen-eskaerak izapidetu ahal izateko. 

Nazioarteko 

lagapenen edo 

transferentzien 

hartzaileak 

Ez zaie daturik lagako 

hirugarrenei, legeak hala 

agintzen duenean izan ezik. 

Datuak EGOITZA ELEKTRONIKOA kudeatzeaz arduratzen den BFAko 

administrazio-unitateari jakinarazi ahal zaizkio, interesdunaren berariazko 

baimenarekin. 

Ez dago aurreikusita datuen 

nazioarteko transferentziarik 
 

Interesdunen 

eskubideak 

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko 

eta ezabatzeko eskubidea, bai 

eta informazio gehigarrian 

jasotako beste eskubide batzuk 

ere. 

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko eta 

aurka egiteko eskubidea du, DBEOren 15etik 23ra bitarteko artikuluen 

arabera. 

Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea du. 

Eskubide horiek erabil ditzake tratamenduaren arduradunaren edo datuak 

babesteko ordezkariaren aurrean. 

Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan erreklamatzeko eskubidea du. 

www.aepd.es 

Datuen jatorria 

Interesdunak Datu pertsonalak, profesionalak, katastroko datuak. Hirigintzako datuak. 

Beste administrazio publiko 

batzuk 
Identifikazio-datu pertsonalak (NAN/AIZ), katastroko datuak, hirigintza-

datuak. Salbu eta kontsulta horren aurka egiten ez badu. 
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