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DATU-BASEAREN IZENBURUA
1

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

DIBULGAZIO DATA (egonez gero) ………………………….. 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKOA: 

- Memoria deskribatzailea
2
–paperean, behar bezala koadernatuta eta orrikatuta, eta azalean izenburua eta

jatorrizko titularra(k) adierazita dituela–, datu-basea sortzeko egindako funtsezko inbertsioa kualitatiboki zein 
kuantitatiboki ebaluatu ahal izateko. 

- Datu-basearen grabaketa bat. Erregistroak edukia aztertu ahal izateko moduko euskarrian aurkeztu behar da 
(CD-ROM, DVD), aurrez tratatu beharrik izan gabe PC batean irakurri ahal izateko moduan, eta euskarrian 
izenburua eta jatorrizko titularraren/titularren izen-abizenak adierazita dituela. 

................................................................................................................................................................................ 

OHARRAK 

a) Inprimaki hau Jatorrizko Beste Titular Batzuk 1 inprimakiaren osagarria da, eta horrekin batera aurkeztu
beharrekoa.

b) Jatorrizko Beste Titular Batzuk 2 inprimaki bakarra aurkeztuko da eskabide bakoitzarekin: jarduera, ekoizpen
edo prestazio motaren arabera dagokiona.

c) Datu-base baten gaineko sui generis eskubideak hauxe babesten du: egileak datu-basearen edukia lortzeko,
egiaztatzeko edo aurkezteko egin duen funtsezko inbertsioa, kuantitatiboki edo kualitatiboki ebaluatuta.
Inbertsio hori hainbat modutakoa izan daiteke: finantza baliabideak, denbora, ahaleginak, energia eta antzeko
beste batzuk. Eskabide honi dagokionez, hauxe izango da datu-basearen egilea: datu-basearen edukia
lortzeko, egiaztatzeko edo aurkezteko asmoz funtsezko inbertsioak egiteko ekimena duen eta arriskua hartzen
duen pertsona fisiko edo juridikoa.

d) Eremu guztiak bete behar dira, nahitaezkoak ez direnak salbu. Bestela, Herri Administrazioen Administrazio

Prozedura Erkidearen urriaren  1eko  39/2015  Legearen  68.1  artikuluan  xedatutakoari jarraiki,  hamar

eguneko  epea  emango  zaio interesdunari,  falta diren  agiriak  aurkez  ditzan,  eta  jakinaraziko  zaio hori

egin  ezean  bertan  behera  geldituko  dela  bere eskaera,  horretarako  ebazpena  eman  ondoren.

(e)n, (e)ko _aren 

(e)(a)n SINATUTA, ESKATZAILEA(K)/TITULARRA(K) 

1 
Memoria deskribatzailean, grabazioan eta Beste Titular Batzuk 1 inprimakian adierazitako izenburu berbera ipini behar da. 

2  
Memoria horretan, ahalik eta zehatzen deskribatu behar dira datu-basea osatzeko zereginean parte hartu duten elementu guztiak, eta zehatz-mehatz 

azaldu behar da elementu horiek zer eginkizun izan duten datu-basearen edukia lortu, egiaztatu edo aurkezterakoan. 

LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKABIDEA. JATORRIZKO BESTE TITULAR BATZUK 2 INPRIMAKIA 
DATU-BASE BATEN GAINEKO SUI GENERIS ESKUBIDEA 

Eskari zka.:/ Solicitud nº.: 

Data / Fecha: ……/.……. /…..… 

 Ordua-min / Hora-min: .….. ; …... 

(Administrazioak betetzeko / A cumplimentar por la Administración) 
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