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Datu pertsonalak babesteko araudian ezarritakoaren ondoreetarako (2016/679 (EB) 

Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, apirilaren 27koa, «Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorra» edo «DBEO»), BIOEF - Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioak 
tratatuko ditu deialdi honetan emandako datu pertsonalak: 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako legezko betebeharraren 
arabera tratatuko dira, dirulaguntza emateko edo, hala badagokio, baliatzeko betekizunak, baldintzak 
eta helburua betetzen direla egiaztatzeko. 

Datu pertsonalak tratatzeko arrazoia da proiektuak deialdiko oinarrien arabera balioetsi, kudeatu, 
administratu eta kontrolatzea, eta BIOEFi agindutako helburuak betetzea. 

Datu pertsonalak deialdiaren indarraldian eta, hala badagokio, proiektua gauzatzen amaitu arte 
tratatuko dira. Behin amaituta, legez ezarritako epeetan baino ez dira mantenduko. 

BIOEFek Datuak Babesteko ordezkari bat du, araudia betez, eta helbide honen bidez jo daiteke 
harengana: dpd@bioef.org 

Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko aukera: erreklamazioa aurkeztu ahal 
izango da Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean (https://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu/), 
tratamendua indarreko legediaren aurkakotzat joz gero. 

Deialdian parte hartzen dutenek une oro jakin ahal izango dute BIOEFek beraien zer datu pertsonal 
tratatzen dituen, araudiak ematen dizkion eskubideak erabiliz, helbide honetan: BIOEF - Berrikuntza + 
Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa BEC dorrea (Bilbao Exhibition Centre) Azkue kalea 1, 48902 
Barakaldo. Bereziki, eskubide hauek erabil ditzakete: 

Datuetan sartzeko eskubidea: interesdunek aukera dute tratatzen diren beren datu pertsonalei 
buruzko informazioa jakiteko eta lortzeko. 

Datuak zuzentzeko eskubidea: akatsak zuzendu daitezke, edo zehatzak ez direnak aldatu eta 
gabetasunen bat dutenak osatu, tratatuko den informazioa egiazkoa dela bermatzeko. 

Datuak ezabatzeko eskubidea: tratatzen diren datuak ezabatzeko eskatu daiteke, baldin eta jada 
beharrezkoak ez badira kontratua betetzeko. 

Ikertzaile nagusiaren sinadura



Interesdunak eskubidea du bere datu pertsonalak ez tratatzeko, edo tratamendua eteteko, ez bada 
lege-arrazoiak edo balizko erreklamazioak egin eta horiez defendatzea daudela tartean. Kasu horietan, 
datuak blokeatuta edukiko ditugu, harik eta lege-betekizunen indarraldia amaitu arte. 

Tratamendua mugatzeko eskubidea: inguruabar jakin batzuetan, interesdunek bere datuen 
tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien 
aurrean defendatzeko bakarrik erabiliko dira datuok. 

Erabaki indibidual automatizatuen xede ez izateko eskubidea (profilak egitea barne): interesdunek 
eskubidea dute tratamendu automatizaturen batean oinarritutako erabakirik ez hartzeko euren gainean, 
interesdunei nabarmen eragiten badiete. 

Datuen eramangarritasun-eskubidea. Legez ezarritako egoeretan eta teknikoki posible bada. 


