
III. ERANSKINA 
AUZOLANDEGIKO PLAZARI UKO EGITEA 

 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

BERDINTASUN, JUSTIZIA 
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
 

Izen-abizenak:

NAN edo AIZ (1) :

Datu pertsonalak:

Auzolandegiaren izena:

Tokia (autonomia erkidegoa edo herrialdea):

Uko egindako plazaren datuak:

Plazaren kodea:

Helbidea:

Tf.:

Posta-kodea: Udalerria: Lurralde historikoa:

Posta elektronikoa:

Txandaren data:

(1) Prozedura honetako organo instrukzio-egileak nortasun datuak (NAN, AIZ) eta egoitzari buruzko datuak konprobatuko 
ditu, interesduna horren aurka agertu ezean. Baimen hori ematen ez bada, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo 
hala badagokio, AIZarena. AIZ ez daukaten atzerritarren kasuan, pasaportearen kopia aurkeztu beharko da.

Espresuki AURKA EGITEN DIOT prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatzeari (39/2015 
Legearen 28. art.) Bai /Ez

Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzu.

Sinadura.:

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria 

,   20 (e)ko ren (a)



Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa:
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan programak.  
 • Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila. 
 • Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak 

eta laguntzak izapidetzea. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren 

arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.  
 • Hartzaileak:  

 o Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak. 
 o Europako Batasuneko organoak. 
 o Estatuko Administrazioko beste organo batzuk. 
 o Toki administrazioko beste organo batzuk. 
 o Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 

 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen 
diren bestelako eskubide batzuk ere.  

 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: 
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml. 

  
Araudia: 
 • Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/

adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).  
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.

boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf). 
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Datu pertsonalak:
Uko egindako plazaren datuak:
(1) Prozedura honetako organo instrukzio-egileak nortasun datuak (NAN, AIZ) eta egoitzari buruzko datuak konprobatuko ditu, interesduna horren aurka agertu ezean. Baimen hori ematen ez bada, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo hala badagokio, AIZarena. AIZ ez daukaten atzerritarren kasuan, pasaportearen kopia aurkeztu beharko da.
Número de asociados/as en la entidad
Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzu.
Número de asociados/as en la entidad
Sinadura.:
Número de asociados/as en la entidad
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria 
Número de asociados/as en la entidad
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Número de asociados/as en la entidad
(e)ko
Número de asociados/as en la entidad
ren
Número de asociados/as en la entidad
(a)
Número de asociados/as en la entidad
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa:
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak. 
Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean. Hartzaileak: Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak.Europako Batasuneko organoak.Estatuko Administrazioko beste organo batzuk.Toki administrazioko beste organo batzuk.Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml. 
Araudia:
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).
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