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RENOVE – IBILGAILU EFIZIENTE ETA ALTERNATIBOAK
– IBILGAILU EFIZIENTE ETA ALTERNATIBOETAKO INBERTSIOAK–

jn./and.ak
ren ordezkaritzan,

IFK zk.dunak,
IFZ/IFK zk.a duena,

honako dokumentazio hau ekartzen du:
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IBILGAILUA SALTZEN DUEN KONTZESIONARIOAREN DATUAK

Kontzesionarioaren izen komertziala:
Helbidea:

PK:

Probintzia:

Udalerria:

E-maila:
Telefono finkoa:

Telefono mugikorra:

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
(Datuak babesteari buruzko EB 2016/679 Erregelamendua betez)
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EEE)
IFZ: Q5150001E

Tratamenduaren
arduraduna

Helbidea: Urkixo zumardia, 36, 1. solairua, 48011, Bilbo (Bizkaia)
tel: 94.403.56.00
kontaktua DBD: dpd@eve.eus
Ibilgailuen renove laguntzen programa kudeatzea da zure datuen tratamenduaren xedea.

Xedea

Datu horien tratamendua ezinbestekoa da guztion intereserako edo EEEri emandako botere publikoak
gauzatzeko egindako zeregin bat betetzeko.

Tratamenduaren
legitimazioa eta
kontserbazioa

Ibilgailuaren eroslearen espedientearen kudeaketak irauten duen bitartean kontserbatuko dira datuak eta,
ondoren, aplikatzekoak zaizkion legezko epeetan.

Lagapenen hartzaileak

Interesdunen
eskubideak

Gaia kontrolatzeko eskumenak dituzten administrazio publikoak.
Interesdunek datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, eramangarritasunerako eskubideak eta
tratamendua mugatzeko edo datuen aurka egiteko beren eskubideak egikaritu ditzakete edota EEEren
DBDra idazki bidez zuzendu, “datuak babesteko eskubideak egikaritzea” adieraziz, eskubide horiek
dirulaguntzen arloko araudian aurreikusitakoaren egikaritu daitezkeen neurrian.
Emandako baimena kentzeko eskubidea dute interesdunek.
Interesdunek Kontrol Agintarien aurrean erreklamatzeko (www.avpd.eus Datuak Babesteko Euskal
Bulegoa eta www.agpd.es Datuak Babesteko Espainiako Agentzia) eskubidea dute.
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DIRULAGUNTZAKO IBILGAILUAREN DATUAK

Matrikula-zk.:

1. matrikulazioaren data:

Marka:

Modeloa:

Bastidorea:
Kilometro kopurua kilometro-kontagailuan ibilgailuaren titulartasun-aldaketaren unean:

KONTZESIONARIOAREN ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIOA
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Deklaratzen du:
1.

“Ibilgailua saltzen duen kontzesionarioaren datuak” (aurrerantzean “kontzesionarioa”) atalean adierazitako datuak dituen
sozietatearen ordezkaria dela eta ahalmen nahikoa duela ordezkaritza hori izateko.

2.

Kontzesionarioa zela “Dirulaguntzako ibilgailuaren datuak” atalean adierazitako erreferentziazko bulegoaren jabea ibilgailuaren
lehenengo matrikulazioa gauzatu zenean.

3.

Lehenengo matrikulazioko egoeran dagoen ibilgailuaren titulartasun-aldaketa gertatu zenean, ibilgailu horren kilometrokontagailuan ikusgai dagoen kilometro kopurua, “Dirulaguntzako ibilgailuaren datuak” atalean adierazten denez, 100 kilometrotik
beherakoa dela.

4.

Ibilgailuak ez duela dirulaguntzarik izan bere lehenengo matrikulazioan .
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