
ZURE DATU PERTSONALEN INGURUKO ESKUBIDEAK ERABILTZEKO ESKARIA 

 

1. INFORMAZIOAREN TITULARRAREN ETA/EDO ORDEZKARIAREN DATU 
PERTSONALAK  
 

IZEN-ABIZENAK 

 

NORTASUNA ZIURTATZEKO AGIRIAREN ZENBAKIA 

 

AGIRIA ESKANEATUTA IGOTZEKO EREMUA 

 

POSTA-HELBIDEA 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 

 

TELEFONOA * 

 

 

2. ORDEZKARIAREN BIDEZ ARITUZ GERO, PERTSONA HONEN DATUAK ERE 
ADIERAZI 
 

IZEN-ABIZENAK 

 

NORTASUNA ZIURTATZEKO AGIRIAREN ZENBAKIA 

 

AGIRIA ESKANEATUTA IGOTZEKO EREMUA 

POSTA-HELBIDEA 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 

 

TELEFONOA * 

 

 

* Ikur hau duen eremua ez da nahitaezkoa eskaria egiteko. Eskatutako eskubidea 

erabiltzean zalantzaren bat sortzen bazaigu zurekin harremanetan jartzeko eskatzen 

da eremu hori. 

 

3. ERABILI NAHI DEN ESKUBIDEA 



 

Zuk honako eskubide hauek erabiltzea eska dezakezu: sartzekoa, zuzentzekoa, 

ezabatzekoa, aurka egitekoa, tratamendua mugatzekoa, eramatekoa, erabaki 

automatizatu baten xede ez izatekoa, zure baimena kentzekoa eta zure datuen 

nazioarteko transferentzian ezarri daitezkeen bermeez informatzekoa, eta zure esku 

jarri da ondoren dagoen zerrenda, zein eskubide erabili nahi duzun adieraz dezazun. 

 

Adierazi erabili nahi duzun eskubidea, zerrenda honetan: 

 

□ Sartzeko eskubidea eta, zehatz esateko, adierazi zer nahi duzun honako zerrenda 

honetan: 

□ MENDINETen zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez 

jakitea. 

□ Zure datuen jatorria, eman ez badizkiguzu.  

□ Zure datuen tratamenduaren xedea. 

□ Dagozkien datuen kategoriak. 

□ Datu pertsonalak jakinarazten zaizkien hartzaileek edo hartzaileen 

kategoriak, bereziki hirugarren hartzaileak edo nazioarteko erakundeak. 

□ Ahal dela, datu pertsonalak gordetzea aurreikusten den epea (eta, ezin bada, 

epe hori zehazteko erabilitako irizpideak). 

□ MENDINETek erabaki automatizatuak hartzen ote dituen -profilak egitea 

barne- zure datu pertsonalak erabiliz. 

 

□ Zuzentzeko eskubidea eta, zehatz esateko, adierazi zer nahi duzun honako 

zerrenda honetan: 

      □ Datu pertsonalak osatzea, osorik ez daudelako  

      □ Datu pertsonalak eguneratzea edo zuzentzea, zuzenak ez direlako edo egungo 

errealitatearekin bat ez datozelako. 

 

□ Ezabatzeko eskubidea eta, zehatz esateko, adierazi zer nahi duzun honako 

zerrenda honetan: 

□ Zure ustez, zure datuak jada ez dira beharrezkoak jaso edo tratatu ziren 
xedeetarako. 

□ Zure datuen tratamenduaren oinarrian dagoen baimena kendu duzu eta 
tratamendu hori ezin da legezko beste oinarri batean babestu. 

□ Zure datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea ongi erabili duzu. 
□ Datu pertsonalak legez kontra erabili dira. 
□ Datu pertsonalak kendu beharra dago, MENDINETi ezarritako legezko 

betebehar bat betetzeko. 



  

□ Tratamendua mugatzeko eskubidea eta, zehatz esateko, adierazi zer nahi duzun 

honako zerrenda honetan: 

□ Zure datu pertsonalak zuzentzeko eskatu duzu, MENDINETek, arduradun 
den legez, datu horien zehaztasuna egiaztatzeko behar duen epean. 

□ Tratamendua legez kontrakoa da eta zure datu pertsonalak ezabatzeari uko 
egiten diozu, eta horren ordez MENDINETi eskatzen diozu erabilera 
mugatzeko. 

□ MENDINETek jada ez ditu behar datu pertsonalak tratamenduaren 
xederako, baina zuk erreklamazioak formulatzeko, erabiltzeko edo 
defendatzeko behar dituzu. 

□ Zuk tratamenduari aurka egin diozu, MENDINETen lege-arrazoiak zure 
eskubidearen gainetik ote dauden egiaztatu arte 

 

□ Datuen eramangarritasun-eskubidea: Eman dizkiguzun datu pertsonalak 

formatu komun batean, ohiko erabilerakoan eta irakurketa mekanikokoan 

jasotzeko eskubidea izango duzu, baita beste tratamenduaren arduradun bati 

bidaltzekoa ere, MENDINETek eragotzi gabe. Halaber, zuzenean beste 

tratamenduaren arduradun bati bidaltzeko eskatzeko eskubidea izango duzu, hori 

teknikoki posible denean. Hala ere, eskubide hori izango duzu soilik zure datu 

pertsonalak tratatzen ari garenean zure baimenean oinarrituta, edo zure datu 

pertsonalak tratatzen ari garenean zurekiko kontratu batean oinarrituta eta 

tratamendua baliabide automatizatuen bidez egiten denean. 

 

□ Aurka egiteko-eskubidea: Zure datu pertsonalak erabiltzeari uzteko eskatzeko 

eskubidea duzu, adibidez, uste duzunean zuri buruz ditugun datu pertsonalak 

okerrak direla edo uste baduzu ez ditugula gehiago erabili behar. Zure datuak 

tratatzen baditugu zuzeneko marketin-xedeekin, eskubidea duzu tratamendu 

horren aurka egiteko, profilen prestaketa barne, hori lotuta badago zuzeneko 

marketinarekin. Horretarako, eskubide hori erabili dezakezu edo marketin-mezuak 

bidaltzeari uzteko eskatu ahal diguzu bajan emateko edo harpidetza eteteko 

aukeraren bidez, xede komertzialekin bidaltzen dizugun edozein mezu 

elektronikotan. Edozein unetan erabili dezakezu aurkaratze-eskubidea, zure 

egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zure datu pertsonalen edozein 

tratamenduren aurrean, baldin eta horren oinarria badira gure “interes 

legitimoak”, uste baduzu zure eskubideak gureen gainetik daudela. Dena dela, 

MENDINETek zure datu pertsonalak tratatzen jarraitu ahalko du egiaztatzen bada 

premiazko interes legitimoak ditugula edo MENDINETek zure datuak tratatu behar 

dituela erreklamazioak formulatu, gauzatu edo babesteko. 



 

□ Datu pertsonalen tratamenduan oinarritutako erabaki automatizatuen xede ez 

izateko eskubidea, profilen prestaketa barne: Zure datuen tratamendu 

automatizatuan soilik oinarrituta eta giza esku-hartzerik gabe MENDINETek 

hartzen duen erabakiari uko egin diezaiokezu. Dena dela, soilik eskubide hori 

izango duzu erabaki horrek eragin legalak dituenean zuregan edo beste modu 

batean nabarmenki eragiten badizu. Deskribatutako erabaki baten menpe egon 

bazara eta ez bazaude ados, MENDINETekin jar zaitezke harremanetan, eta eskatu 

ahal diguzu erabakia berrikusteko, gizakien esku-hartzea lortzeko, zure ikuspuntua 

adierazteko edo erabakia edozein modutan indargabetzeko. Ez duzu modu 

automatizatuan hartutako erabakia aurkaratzeko eskubidea izango: • Zurekiko 

kontratu bat egin edo exekutatzeko beharrezkoa bada, • Legeak baimentzen badu 

eta zure eskubide eta askatasunak babesteko neurri egokiak badaude, edo • Zure 

baimen esplizituan oinarritzen bada. 

 

 

Mesedez, adierazi zure eskaerari modu egokian erantzun ahal izateko 

beharrezkotzat edo garrantzitsutzat jotzen dituzun xehetasun guztiak. 

 

 

 

 

Formularioa behar bezala beteta bidali beharko duzu, zure identitatea egiaztatzeko 

dokumentu ofizial baten fotokopiarekin, ordenamendu juridikoaren arabera 

baliozkoa izango dena. Hirugarren baten ordezkari gisa jarduten baduzu, 

ordezkariari dagokiona aurkeztu beharko da, baita interesdunaren ordezkaritzaren 

egiaztagiria ere. 

 

Erantzuna gehienez ere hogeita hamar eguneko epean jakinaraziko da, eta epe hori 

beste bi hilabetez luzatu ahalko da eskaera konplexua bada edo MENDINETek 

hainbat eskaerei erantzun behar badie. 

 

Adierazi zein modutan jaso nahi duzun erantzuna: 

□ Mezu elektronikoz 

□ Posta bidez 

 

 

 



 

Data  

 

 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA: Arduraduna: 

MENDINET Xedea: Pertsonen eskaerak kudeatzea, MENDINETek haien datu 

pertsonalak tratatzearekin lotutako eskubideak erabiltzeari buruz.  Legitimazioa: 

Betebehar legala betetzea.  Eskubideak eta informazio gehigarria: Zure datu 

pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehigarria eskuratu dezakezu 

www.mendinet.org webguneko pribatutasun-atarian. 

 

http://www.mendinet.org/eu/pribatutasun-politika/

