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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
-
(*) nahitaezko eremuak
Identifikazio-datuak
-
Ordezkariaren sexua
Sexua
Uko egite-data *
(Tokia)
(Data)
Ordezkariaren sinadura 
Sinatzailearen izen-abizenak
Eskabidean jasotzen diren datu pertsonalak tratatu egingo dira eta Ordezkarien Erregistro Elektronikoa izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira.
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
Arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza.
●
Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan, interesdunek beste hirugarren batzuei, beren izenean jardun dezaten, modu elektronikoan, ematen dizkieten ordezkaritzak erregistratu eta kudeatzea.
●
Eskubideak: Informazio gehigarrian azaltzen den bezala, eskubidea duzu datuetara iristeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eta datuen tratamendua mugatzeko edo aurkaratzeko.
●
Honako hauen arabera beteta:
- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra. 
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).
●
Hartzaileak: Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala behartu ezean.
●
Informazio gehigarria: Gure web-orrialdean begira dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: 
www.euskadi.eus/datu-babesa
●
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