
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


"On line erregistro zibila" programa (INFOREG APLIKAZIOA) mantentzeko diru-laguntzak. Euskal Autonomia Erkidegoko Bake Epatietegietan programa hori instalatuta eduki eta erabiltzen duten udalentzat
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
2012/06/06
"On line erregistro zibila" programa (INFOREG APLIKAZIOA) mantentzeko diru-laguntzak. Euskal Autonomia Erkidegoko Bake Epatietegietan programa hori instalatuta eduki eta erabiltzen duten udalentzat
1.0
ORDEZKARIA
LETRA
-
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
Sexua
Ordezkariaren sexua hautatu
-
TITULARRA
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
JUSTIZIA ETA HERRI 
ADMINISTRAZIO SAILA
Justizia Adminsitrazioa 
Eraberritzeko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Dirección para la Modernización 
de la Administración de Justicia
“ON LINE ERREGISTRO ZIBILA” PROGRAMA (INFOREG APLIKAZIOA) MANTENTZEKO DIRU LAGUNTZAK. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BAKE EPATIETEGIETAN PROGRAMA HORI INSTALATUTA EDUKI ETA ERABILTZEN DUTEN UDALENTZAT
 DATU PERTSONALAK    
Posta elektronikoa (puntu eta koma [;] bitartez bereiziak)
Mugikorraren telefono-zenbakia (puntu eta koma [;] bitartez bereiziak)
Aukeratu eskabidea nork aurkezten duen
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
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 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASOTZEKO HIZKUNTZA *
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia eta Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak Eusko Jaurlaritzaren fitxategi batean sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia eta Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritza da fitxategi horren titularra eta dagokion araudian araututa dago. Fitxategiak laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari eman zaio horren berri, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita ditu. Fitxategiaren datuak, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia eta Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzara jotzea (Donostia kalea 1, 01010, Gasteiz). 
 
Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu laguntzak behar bezala esleitzeko.
ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
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 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Pertsona juridikoek, beti jokatzen dute ordezkari baten bitartez. Beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du, eta "DATU PERTSONALAK" atalean, erakundearen datuak idatzi "Titularra" idazpuruan, eta erakundearen ordezkariaren datuak "Ordezkaria" idazpuruan. Eskabidea ordezkariak sinatuko du.
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 JAKINARAZPENETARAKO ETA KOMUNIKAZIOETARAKO ABISUA 
Administrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
 
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
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