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PROZEDURARAKO ORDEZKARITZAREN XEDAPENA 

Prozedura honetan ordezkariak honako ahalmenak gauzatu ahal izango ditu 2021eko deialdian: 

 Eskariak eta eskabideak egin  
 Eskatzen edo komeni diren datuak eta dokumentuak eman  
 Mota guztietako komunikazioak/jakinarazpenak jaso  

 
Arau aplikagarriak 

 Administrazio Prozedura Erkidearen, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikulua.. 

 
 

1 ORDEZKARITZA EMATEN DUEN PERTSONAREN / ERAKUNDEAREN DATUAK 

 

Titularraren informazioa 

Izena / Erakundearen izena:   I.F.K./I.F.Z.:  
 

Abizena 1:   Abizena 2:   
 

E-mail:  
 

Telefono finkoa:  Telefono mugikorra:  
 

 
Ordezkari legalaren informazioa (erakundeen kasuetan soilik) 

Izena:  I.F.Z.:  
 

Abizena 1:  Abizena 2:  
 

E-mail:  
 

Telefono finkoa:  Telefono mugikorra:  
 

 
 

2 ORDEZKARITZA EMATEN ZAION PERTSONAREN / ERAKUNDEAREN DATUAK 

 

Titularraren informazioa  

Izena / Erakundearen izena:  I.F.K./I.F.Z.:  
 

Abizena 1:  Abizena 2:  
 

E-mail:  
 

Telefono finkoa:  Telefono mugikorra:  
 

 
Ordezkari legalaren informazioa (erakundeen kasuetan soilik) 

Izena:  I.F.Z.:  
 

Abizena 1:  Abizena 2:  
 

E-mail:  
 

Telefono finkoa:  Telefono mugikorra:  
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DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA ORDEZKATUARENTZAT 

(Datuak babesteari buruzko EB 2016/679 Erregelamendua betez) 

Idazki honen bidez ordezkaritza ematen duzun xede den prozeduraren kudeaketak berekin dakar EEEk zure datu pertsonalak tratatu 

behar izatea. Tratamendu hori hurrengo ataletan adierazitako zehaztapenen arabera egingo da. 

Tratamenduaren 

erantzulea 

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EEE) 

IFZ: Q5150001E 

Helbidea: Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011, Bilbo (Bizkaia) 

tel: 94.403.56.00 

DBD kontaktua: dpd@eve.eus 

Xedea 

- Zure laguntza eskaera egikaritu eta kudeatzea, eta, bidezko bada, zure emakidaren ondorioz ezartzen 

den harremana egikaritu eta kontrolatzea. 

- Genero-datuari dagokionez, betetzea borondatezkoa bada ere, Eusko Jaurlaritzaren 

berdintasunaren aldeko politika eta estrategien esparruan erabiliko da datua, eta monitorizazioari eta 

estatistikari begira baino ez da baliatuko. 

- EEErekin harremanetan jartzeko hautatutako hizkuntzari dagokionez, betetzea derrigorrezkoa bada 

ere, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politika eta estrategien esparruan erabiliko da datua, eta 

monitorizazioari eta estatistikari begira baino ez da baliatuko. 

Tratamenduaren 

legitimazioa eta 

kontserbazioa 

- Interesdunaren baimena, eskaera aurkeztearekin batera adierazia. 

- Tratamendua ezinbestekoa da guztion intereserako edo tratamenduaren arduradunari emandako 

botere publikoak gauzatzeko egindako zeregin bat betetzeko. 

Informazioaren kontserbazioa: eskaera aztertzeko epearen eta aplikatu behar zaizkion lege-epeen 

barruan. Laguntza ematen bada, datuak emakida-espedientean bilduko dira, eta emakida indarrean dagoen 

bitartean kontserbatuko dira, eta, ondoren, aplikatu beharreko lege-epeen barruan. 

Lagapenen hartzaileak Alor horretan eskumenekoak diren kontroleko erakunde eta agintari autonomiko edo lokalak. 

Interesdunen 

eskubideak 

Datuetan sartzeko, datuak zuzendu, ezereztu eta mugatzeko, eramangarritasuneko edo datuen aurka 

egiteko eskubideak baliatu ahalko ditu interesdunak EEEko DPD kontaktuarekin idatziz harremanetan 

jarriz, “datuak babesteko eskubideak baliatzea” adieraziz, dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoarekin 

bat etor daitekeen neurrian. 

Emandako baimena kentzeko eskubidea dute interesdunek. 

Interesdunek Kontrol Agintarien aurrean erreklamatzeko eskubidea dute (Datuak Babesteko Euskal 

Bulegoa www.avpd.eus eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzia www.agpd.es). 

Onuradunak konpromisoa hartzen du bere laguntza-eskaeran adierazitako proiektuaren kudeaketarekin, eta, bidezko bada, ondorengo 

egikaritzapenarekin, lotutako edozein pertsona fisiko edo juridikoren edozein datu pertsonal EEEri eman aurretik, dagokion pertsona 

fisiko edo juridiko horri aldez aurretik adierazitakoaren berri emateko eta EEEri datu pertsonalak modu egokian lagatzeko aplikagarriak 

diren gainerako betekizunak betetzeko. 
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DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA ORDEZKARIARENTZAT ETA HARTUTAKO KONPROMISOAK 

(Datuak babesteari buruzko EB 2016/679 Erregelamendua betez) 

Tratamenduaren 

erantzulea 

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EEE) 

IFZ: Q5150001E 

Helbidea: Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011, Bilbo (Bizkaia) 

tel: 94.403.56.00 

DBD kontaktua: dpd@eve.eus 

Xedea 

- Zure ordezkaritza-ahalordea eta ahalorde horren xede den prozedura kudeatzea. 

- EEErekin harremanetan jartzeko hautatutako hizkuntzari dagokionez, betetzea derrigorrezkoa bada ere, 

Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politika eta estrategien esparruan erabiliko da datua, eta monitorizazioari 

eta estatistikari begira baino ez da baliatuko. 

Tratamenduaren 

legitimazioa eta 

kontserbazioa 

Interesdunaren baimena, dokumentu hau sinatzean adierazia. 

Informazioaren kontserbazioa: aplikatu beharreko legezko epeen barruan.  

Lagapenen hartzaileak Alor horretan eskumenekoak diren kontroleko erakunde eta agintari autonomiko edo lokalak. 

Interesdunen 

eskubideak 

Datuetan sartzeko, datuak zuzendu, ezereztu eta mugatzeko, eramangarritasuneko edo datuen aurka 

egiteko eskubideak baliatu ahalko ditu interesdunak EEEko DPD kontaktuarekin idatziz harremanetan jarriz, 

“datuak babesteko eskubideak baliatzea” adieraziz, dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoarekin bat etor 

daitekeen neurrian. 

Emandako baimena kentzeko eskubidea dute interesdunek. 

Interesdunek Kontrol Agintarien aurrean erreklamatzeko eskubidea dute (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

www.avpd.eus eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzia www.agpd.es). 

Ordezkaritzan jarduteko, ordezkariak bere ordezkatuaren datu pertsonaletara sartu eta horiek tratatuko ditu, erabateko 

konfidentzialtasunarekin eta dagozkion segurtasun neurriak aplikatuta, soil-soilik prozedura kudeatzeko, eta beste ezein helburutarako 

erabiltzeko debekuarekin. Era berean, ezin izango dizkie hirugarrenei komunikatu, salbu eta ordezkatuaren berariazko baimena badago. 

Konpromiso horiek mugarik gabe hartzen dira, baita ordezkaritza amaitu ondoren ere. 

 

Ordezkariak datuak EEEri komunikatzeko kanaletan segurtasun-arrailen bat hautematen badu, berehala jakinarazi beharko dio 

erakunde horri. 
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3 ORDEZKARITZAREN ONARPENA 

 
Idazki hau sinatuta, ordezkari den pertsonak/erakundeak onartu egiten du eman zaion ordezkaritza, eta emailearen sinaduraren 

egiazkotasunaz erantzuten du. 

 

     (e)n   

 

 

  

Ordezkaritzaren Igorlea (Ordezkatua) Ordezkaria 

 
 


