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uko egiten dio honen ordezkari izateari
Ordezkarien erregistro elektronikoko ordezkaritzari uko egin
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
Seleccione el los procedimientos afectados
Ordezkatutako sexua
-
(*) nahitaezko eremuak
Identifikazio-datuak
-
Ordezkariaren sexua
Sexua
●
Uko egite-data *
Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:
Datu pertsonalen babesa1 (DPBL)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
Izena: Registro electrónico de representantes
●
Titularra: Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila
●
Helburua: Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrean jarduteko emandako ahalordetzeen datuen kudeaketa eta kontrola  
●
Fitxategiaren berri eman zaio aldez aurretik Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasun osoabermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita dauzka. Datu horiek ez zaizkio beste inori emango, legeakbideratutako kasuetan izan ezik.
 
PDPBLak aitortzen duen bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, jarriharremanetan Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailako Zerbitzu Zuzendaritzarekin:
 
                           Donostia-San Sebastián 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
(Tokia)
(Data)
Ordezkariaren sinadura 
(Ordezkaria erakunde bat bada, sinatzailea legezko ordezkaria izan behar du)
Sinatzailearen izen-abizenak2
1 Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak –DPBL- xedatutakoa betez.
2 Pertsona juridikoen kasuetan legezko ordezkariak sinatu beharko du.
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