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POSTA ELEKTRONIKOA
Baimena ematen diot goian adierazitako Udalari posta elektronikoa erabil dezan komunikaziorako,
dokumentazioa trukatzeko eta jakinarazpenetarako, sinesgarritasun eta froga balio erabatekoarekin, eskabide
honekin lotuta niri dagozkidan administrazio egintza guztiekiko. Goian dago adierazita nire posta elektronikoko
helbidea.
Ez diot baimenik ematen goian adierazitako Udalari posta elektronikoa erabil dezan nirekin komunikatzeko
eta dokumentazioa trukatzeko.
ADIERAZTEN DUT
Goian adierazitako udal fitxategi automatizatuan dauden nire datu pertsonalak atzitzeko eskubidea erabili nahi dudala,
15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluak eta 1720/2007 Errege Dekretuaren 20-30 artikuluetan xedatutakoarekin bat.
ESKATZEN DUT
1. Eskabide hau jaso eta hilabete bateko epean aukera ematea bertako fitxategiak atzitzeko, eta epe hori igaro eta eskaerari
ez bazaio berariaz erantzun, eskaera ez dela onartu ulertuko da. Horrelakorik gertatzen bada, erreklamazio bat aurkeztuko
dut Datuak Babesteko Euskal Bulegoan eskubideak babesteko prozedura bat has dezan, 15/1999 Lege Organikoaren 18.
artikuluan eta 1720/2007 Errege Dekretuaren 117-119 artikuluetan xedatutakoarekin bat.
2. Atzipen eskabidea onartzen bada, eskatzen dut informazioa goian adierazitako helbidera bidaltzeko, atzipen eskubidea
onartzen duen ebazpena egin eta hamar eguneko apean.
3. Informazio horrek hauek jaso beharko ditu ondo irakurtzeko moduan: Udaleko fitxategietan niri buruz dauden datu
pertsonalak eta edozein lan, prozesu edo tratamendutatik eratorritakoak; datuen jatorria, datuak nork laga dituen eta zehatzmehatz adieraztea zein erabilera eta helburutarako biltegiratu ziren datu horiek.
AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure
pribatasun politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta
datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100
Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.
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