SAN JUAN DE DIOS OSPITALEA
Gesalibar Auzoa, 14.
20509 ARRASATE-MONDRAGÓN (GIPUZKOA)
Helbide elektronikoa: rpd.sjd22@hsjd.es

DATUAK BABESTEKO ERREGELAMENDUAN (2016/679) JASOTAKO
ESKUBIDEAK BALIATZEKO FORMULARIOA
INTERESATUAREN DATUAK (*)
_________________________________________jauna/andrea, adinez nagusia (helbidea:
_________________________________________________________________;
herria: __________________________________; probintzia: _____________; KP:_______;
autonomia-erkidegoa: _________________________; h. el.
___________________________;
NAN/ AIZ/ pasaportea ________________________________, zeinaren kopia erantsi baita).
ORDEZKARI LEGALAREN DATUAK (*)
_________________________________________jauna/andrea, adinez nagusia (helbidea:
_________________________________________________________________;
herria: __________________________________; probintzia: _____________; KP:_______;
autonomia-erkidegoa:_________________________; h. el.:
____________________________;
NAN, AIZ, pasaportea: ________________________________; zeinaren kopia erantsi baita,
eta ______________________________________ ordezkatuz, zeinaren baimena erantsi
baita:)
Datuak Babesteko Erregelamenduaren (2016/679) 15-22 artikuluetan ezarritakoarekin bat
eginik, honetarako eskubidea BALIATZEA eskatzen du (hautatu aukeretako bat):
□
□
□
□
□

Datuak eskuratzeko eskubidea
Datuak zuzentzeko eskubidea
Datuak ezabatzeko eskubidea
(“ahaztua izateko eskubidea”)
Datuen tratamendua mugatzeko
eskubidea
Datuak eramateko eskubidea

□
□

Aurka egiteko eskubidea
Norbanakoei eragiten dieten
erabaki automatizatuen hartzaile
ez izateko eskubidea

Zertarako baliatu nahi dituzun eskubideak (esaguzu zer daturi buruzko eskubidea baliatu
nahi duzun eta horretarako arrazoia):

Datuak eramateko eskubidea eskatzen baduzu, eman datu-tratamenduaren arduradun
berriaren datuak:

____________(e)(a)n, 2018ko _____aren ______(ean) Sinadura :
(*) Nahitaezkoak dira interesatuaren datuak eta, hala dagokionean, haren ordezkariarenak.
“Ematen dituzun datu pertsonalak zure edo horretarako baimena eman dizun pertsonaren dokumentazio klinikoa kudeatzeko, kontrolatzeko eta hari buruzko eskaerei erantzuteko
tratatuko dira, Datuak Babesteko Araudi Orokorrean xedatzen denari jarraikiz. Zuk ematen dituzun datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Arrasateko San Juan de Dios
Ospitalea da.
Zure datuak komunikatzea beharrezkoa denean soilik edo indarrean dagoen legeriak hartara behartzen duenean komunikatuko dira. Zure datu pertsonalak ez dira erabaki
automatizatuen edo nazioarteko transferentzien xede izango. Beharrezkoa izateari uztean, legez xedatuta dagoen denboraz gordeko dira, eta, ondoren, suntsitu egingo dira.
Interesdun zaren aldetik dituzun eskubideak erabili ahal izango dituzu, legeak xedatzen duen eran. Horretarako, honako helbide honetara jo ahal izango duzu: Gesalibar
Auzoa, 14. C. Postal 20509 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) edo Datuak Babesteko Eskuordearekin harremanetan jarri ahal izango zara honako helbide
elektroniko honetan: rpd.sjd22@hsjd.es. Hala ere, zure erreklamazioa ere aurkeztu ahal izango duzu Kontrol Agintaritzaren (Datuen Babeserako Espainiako Agentzia) aurrean.

