ZURE DATU PERTSONALEI LOTUTAKO ESKUBIDEAK GAUZATZEKO ESKAERA
1.


INFORMAZIOAREN TITULARRA DEN PERTSONAREN EDO HAREN ORDEZKARIAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK
NAN EDO BALIOKIDEA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA 
TELEFONOA *

2.

DOKUMENTU ESKANEATUA
KARGATZEKO EREMUA

ORDEZKARI BATEN BIDEZ EGITEN BADA ESKAERA, HAREN DATUAK SARTU
IZEN-ABIZENAK
NAN EDO BALIOKIDEA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA 
TELEFONOA *

DOKUMENTU ESKANEATUA
KARGATZEKO EREMUA

*Ikur hau duen eremua ez da nahitaezkoa eskaera egiteko. Informazio hori eskatzen badizugu, zurekin harremanetan
jartzeko da, zure eskaerak zalantzaren bat sortzen badigu.

3.
ERABILI NAHI DEN ESKUBIDEA
Eskubide hauek gauzatzea eska dezakezu: zure datuetara sartzea, zuzentzea, ezabatzea, aurka egitea,
mugatzea, eramatea, erabaki automatizatu baten pean ez egotea, zure baimena baliogabetzea eta
datuen nazioarteko transferentzia batean dituzun bermeei buruzko informazioa jasotzea.
Egin gurutze bat erabili nahi duzun eskubidean:
□ Sartzeko eskubidea; zehazki, markatu zer nahi duzun jakin:
□ DIMENSION zure datu pertsonalak erabiltzen ari den ala ez.
□ Datuen jatorria.
□ Datuak erabiltzearen helburuak.
□ Datuen kategoriak.
□ Datu pertsonalak nori eman zaizkien edo emango zaizkien (edo haien kategoriak); bereziki, hirugarrenak
edo nazioarteko erakundeak badira.
□ Ahal bada, datu pertsonalak gordetzeko aurreikusi den epea (ezin bada, epea zehazteko erabilitako
irizpideak).
□ DIMENSIONek zure datu pertsonalak erabilita erabaki automatizatuak hartzen dituen –profilak lantzea
barne–.
□ Zuzentzeko eskubidea; zehazki, markatu zer egin nahi duzun:
□ Datuak osatu, osatugabe daudelako.
□ Datuak eguneratu edo zuzendu, aspaldikoak direlako edo zuzenak ez direlako.
□ Ezabatzeko eskubidea; zehazki, markatu egoki irizten diozuna:
□ Uste duzu zure datuak jada ez direla beharrezkoak datuak eman zenituenean zehaztu ziren
helburuetarako.
□ Atzera egiten duzu zure datuak erabiltzeko eman zenuen baimenean, eta erabilera hori ezin daiteke
funtsatu beste legitimazio oinarri batean.
□ Arrakastaz gauzatu duzu zure datuak erabiltzearen aurkako eskubidea.
□ Datu pertsonalak bidegabe erabili dira.
□ Datu pertsonalak ezabatu egin behar dira DIMENSIONi ezarri zaion lege betebehar bat betetzeko.
□ Erabilera mugatzeko eskubidea; zehazki, markatu egoki irizten diozuna:
□ Zure datu pertsonalak zuzentzeko eskatzen duzu, DIMENSIONek –arduradun gisa– epe jakin batean
haien zehaztasuna egiaztatu dezan.

□ Erabilera bidegabea egin da eta datu pertsonalak ezabatzearen aurka zaude; horren ordez, erabilera
mugatzeko eskatzen duzu.
□ DIMENSIONek jada ez ditu behar datu pertsonalak erabileraren helburuetarako, baina zuk behar dituzu
erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo haietatik defendatzeko.
□ Datuak erabiltzearen aurka zaude, DIMENSIONen arrazoi legitimoak zure eskubideari nagusitzen
zaizkion ikusi arte.
□ Datuak eramateko eskubidea. Hots, zure datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, formatu egituratu batean,
erabilera arruntekoa eta irakurketa mekanikokoa, eta erabileraren beste arduradun bati transmititzekoa.
□ Aurka egiteko eskubidea. Enpresak zure datu pertsonalak erabiltzeari utziko dio, erabilera ez bada
oinarritzen pertsonaren baimenean, salbu eta DIMENSIONek premiazko arrazoi legitimoak argudiatzen
baditu datuak erabiltzeko edo erreklamazioak egiteko edo haietatik defendatzeko.
□ Zure datuen erabileran –profilak lantzea barne– oinarrituko diren erabaki automatizatuen pean ez egoteko
eskubidea.
Faborez, azal iezazkiguzu zure ustez beharrezkoak edo garrantzitsuak diren xehetasun guztiak zure eskaerari
erantzun diezaiogun ahalik eta modurik egokienean

Eskaerari erantsi beharko diozu zure nortasunaren egiaztagiria eta, hala badagokio, ordezkaritzari
dagokiona (legezkoa edo boluntarioa), eta bi pertsonen nortasun agiri ofizialaren kopia.
Erantzuna jasoko duzu hogeita hamar eguneko epean gehien jota, beste bi hilabetez luzatu ahal izango
den epea, baldin eta eskaera bereziki konplexua bada edo eskaera kopuru handi bati erantzun behar
badio DIMENSIONek.
Markatu nola nahi duzun jaso erantzuna:
□ Posta elektronikoz
□ Posta arruntaz
Data eta sinadura
DATU
PERTSONALAK
BABESTEARI
BURUZKO
INFORMAZIOA: Arduraduna:
DIMENSIÓN
MARKETING
DIRECTO
S.A.U. Helburua: DIMENSIONek erabiltzen dituen datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideei buruzko eskaerak
kudeatzea. Eskubideak eta informazio gehigarria: Gure webguneko pribatutasun atarian, zure datuak erabiltzeari
lotutako eskubideak gauza daitezke eta erabilera horri buruzko informazio gehiago lortu.

