I. Eranskina - Parte hartzeko eskabidea
Izen / abizenak.:………………………………………………
Jaiotza-data……………..................................................
NAN/AIZ/PasaporteA
Sexua
Zer unibertsitatetan ari den ikasten.............……...........
Helbide elektronikoa………………………………..............
Telefonoa………………….................................................
Zer hedabideren bitartez izan zenuen lehiaketaren berri?………
Honako hau adierazten du (**):
•

Jakin badakizkiela eta onartzen dituela «Quizz 41.- Zenbat dakizu Ekonomia Itunaz?» lehiaketaren
oinarriak.

•

Saridun ateraz gero, baimena ematen diola Eusko Jaurlaritzari lehiaketa honekin erlazionatutako
jarduera-publiko edo hedapen-jardueretan bere izen-abizenak erabiltzeko, sariaz aparteko
bestelako eskubiderik, ordainketarik edo onurarik jasotzeko eskubiderik izan gabe.

•

Taldea eratu nahi duela pertsona hauekin: Eta ondorioz, «Quizz 41.- Zenbat dakizu Ekonomia
Itunaz?» lehiaketan parte hartzea eskatzen duela.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2
artikuluari jarraikiz, administrazioak eskubidea izango du administrazio-prozeduran eskatutako
datuak edo dokumentuak kontsultatzeko edo biltzeko, bere sare korporatiboen bitartez edo datubitartekaritzako plataformak edo horretarako gaituriko bestelako sistemak kontsultatuta, salbu eta
interesdunak nahi ez badu; interesdunak nahi ez badu, berak aurkeztu beharko ditu baldintza
horiek betetzen dituelako egiaztagiriak. Horretarako, hala badagokio:
•

Ez dut nahi zuzendaritzak egiaztatzea 2.1 oinarriaren a) letran ezarritako baldintzak betetzen
direla, eta nik neuk aurkeztuko ditut baldintza horiek betetzearen egiaztagiriak.

Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB),
datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak
babesteari buruzkoa (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra), eta datuen babesaren
alorrean indarrean dauden gainerako arauak bete daitezen, jakinarazten da «Quizz 41.- Zenbat
dakizu Ekonomia Itunaz?» izeneko tratamendu-jarduerarako erabiliko direla datu pertsonalak:
1. Arduraduna: Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saila eta Kabinete eta Komunikazio
Zuzendaritza.
2. Helburua: lehiaketaren kudeaketa
3. Legezkotzea: tratamenduaren ardura duen organoari emandako botere publikoak gauzatzean
egindako misio bat betetzeko behar den tratamendua.
4. Hartzaileak: Datu pertsonalak legezko interesa duten pertsonei jakinarazi ahalko zaie, baita
Euskadiko Ogasun Nagusiari ere.
5. Eskubideak: Eskubidea duzu zure datuetarako irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko eta
ezabatzeko edo datuen tratamendua mugatu edo haren aurka egiteko.
6. Informazio osagarria: Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago duzu webgune
honetan: htttps://www.euskadi.eus/rgpd/00758

