AURKA EGITEKO ESKUBIDEA BALIATZEKO ESKAERA

Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 15. artikulua.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe SA.
–
Harremanetarako datuak

Datuak babesteko ordezkaria

–
–

Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71, 1. solairua.
01008 Vitoria-Gasteiz
www.izenpe.eus/datos
900 840 123

datos@izenpe.eus

INTERESDUNAREN EDO LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK

−
−
−
−
−
−

LEHEN ABIZENA: ______________________________________________________________
BIGARREN ABIZENA: ____________________________________________________________
IZENA: ____________________________________________________________________
NANa/AIZ: ____________________________________________________________________
POSTA-HELBIDEA:______________________________________________________________
HELBIDE ELEKTRONIKOA:________________________________________________________

Nire datu pertsonalen tratamenduaren aurka egitea ESKATZEN DUT, honakoak kontuan
izanda:
Tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten legezko interesak asetzea da nire datu
pertsonalen tratamenduaren oinarria, eta datuen tratamendua mugatu egin behar da eskubide hori
baliatzeak erantzun bat izan arte.
Tratamenduaren arduradunaren erantzukizuna da nire interesen, eskubideen eta askatasunen
gainetik dauden legezko arrazoiak egiaztatzea (lehenengo bi balizko kasuetan), edo interes
publikoaren mesedetan egindako misio bat egiaztatzea (hirugarren balizko kasuan). Hori alde batera
utzi gabe, nire egoera pertsonala ziurtatzen dut, nire datu pertsonalen tratamenduaren aurka
egiteko
______________________________________________________________________________

Nire eskaerari jaramon egitea aurrez azaldutako baldintzetan, hilabeteko epean.

AURKA EGITEKO ESKUBIDEA BALIATZEKO ESKAERA

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

–

Arduraduna: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, SA
(Izenpe).

–

Helburua: Izenperen zerbitzuen erabiltzaileak diren eta datu pertsonalen babesarekin
lotutako araudiak aitortzen dituen eskubideak baliatzea eskatzen duten pertsonen datuak
kudeatzea

–

Legitimazioa: betebehar legala betetzea, DBEO (6.1 c) artikulua)

–

Eskubideak baliatzea: posta-helbide honetara idatziz eskatuta: Tomas Zumarraga
Dohatsuaren kalea, 71, 1. solairua. 01008 Vitoria-Gasteiz edo elektronikoki
datos@izenpe.eus, www.izenpe.eus/datos webgunean eskuragarri dagoen informazio
gehigarrian adierazita dagoen bezala.

ESKATZAILEAREN SINADURA

JARRAIBIDEAK

Honela balia daitezke eskubide horiek:

 Posta-helbide honetara NANaren edo AIZren fotokopia bidalita: Tomas Zumarraga Dohatsuaren
kalea, 71, 1. solairua, 01008 Gasteiz.

Gainera, ordezkari legalaren bidez jardunez gero, NANa/AIZ eta ordezkariaren ordezkaritza
ziurtatzen duen dokumentua aurkeztu behar dira.

 Modu elektronikoan, eskaera hau pertsona fisikoaren ziurtagiri kualifikatu bidez sinatuta.
Gainera, ordezkari legalaren bidez jardunez gero, NANa eta ordezkariaren ordezkaritza
ziurtatzen duen dokumentua aurkeztu behar dira.

