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Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2020ko
urteko Plan
Araumeailearen betetzemailari buruzko txostena
onartu da
Planaren betetze-mailaren ebaluazioak aukera
ematen du ikusteko planean jasotako zenbat
xedapen orokor onartu eta argitaratu diren egiazki,
hasieran aintzat hartutako helburu orokorrekin bat
etorriz eta, hala badagokio, aurretiazko kontsultaizapideak bete ondoren.
INFORMAZ IO GEHIAGO

Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko
mapak eta informazio geografikoa
kontsultatzeko atari bat jarri du
pertsona eta erakundeen eskura

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta espazioko datuak (ortoargazkiak, oinarrizko
kartografia, etab.) lortu nahi dituzten pertsona guztien artean harreman espazio
bihurtzeko xedez, InspireBizkaia espazioko datuen katalogoari eduki geografiko
berriak eransten joango da, garatuz doazen neurrian.
INFORMAZ IO GEHIAGO

Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen
du OGP Euskadiren 2021-2023 Plan
Berria prestatzen

Planak 3 eta 5 konpromiso izan behar ditu, gardenagoak, parte-hartzaileagoak
edo kolaboratzaileagoak izateko zerbitzuak, programak edo politikak ematean.
Eta herritarrekin lankidetzan definitu eta garatu behar da.
INFORMAZ IO GEHIAGO

Europaren etorkizunari buruzko
Konferentzia —herritarren partehartzearen esperimentua

Herritarren parte-hartzeari buruzko esperimentu berritzailea aurreikusten du
konferentziak. Web gune interaktibo eleaniztun batek —futureu.europa.eu—
aukera ematen die herritarrei ideiak partekatu eta eztabaidatzeko eta ekitaldiak
antolatzeko. EB osoko ausaz hautatutako pertsonez osatutako herritarren
panelek hainbat eremu politiko eztabaidatuko dituzte eta haien aurkikuntzak
elikatuko dituzte batzarreko eztabaidan.
INFORMAZ IO GEHIAGO
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Bizkaiko Foru Aldundiko Estrategia Digital eta Korporatiboko Kabinetea, herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, boluntarioak
bilatzen ari da, partaidetza-ekimenetan parte hartzeko. Helburua da parte-hartze prozesu pluralagoak eta ugariagoak lortzea. Aldianaldian, Aldundiaren partaidetza-ekimenei buruzko informazioa eta herritarren parte-hartze orokorrari buruzko albisteak bidaliko dira.
Ekimenak abian jartzeko, baimen honen bidez parte hartzea onartzen duten pertsonekin harremanetan jarriko gara, bakoitzaren
profilaren, helburuen eta lurralde- eta sektore-irismenaren arabera. Zerbitzu hau ez bada zure interesekoa, baja eska dezakezu
partaidetza@bizkaia.eus helbidera idatzita. Zerbitzu hau emateko, zure datu pertsonalak tratatu behar dira, eta horiek "bizkaitarren
sarea webgunearen kudeaketa: herritarren parte-hartzea eta/edo newsletter" tratamendu-jardueraren parte izango dira. Datuak
babesteko araudia errespetatuz eta betez tratatzen dira datuak: 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalak babesteari
buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA HARREMANA: Estrategia Digital eta Korporatiboko Kabinetearen Planen Koordinazio,
Ebaluazio eta Segimendurako Zuzendaritza Nagusia. Kale Nagusia, 25, 48009 Bilbo. 2. TRATAMENDUAREN HELBURUA: Bizkaitarren
Sarea webgunea kudeatzea: herritarren parte-hartzea eta/edo newsletter. Herritarren parte-hartzea sustatzeko eta parte-hartze prozesu
pluralagoak eta ugariagoak.lortzeko. 3. INTERESDUNAREN ESKUBIDEAK: Interesdunak bere datuak eskuratu ahal izango ditu,
zuzentzeko, ezabatzeko edo tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango du, eta aurka egin ahal izango dio. Horretarako, idazki bat
idatziko dio Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari, eta honako hauetan aurkeztu:
BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus. Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Zentrala (Erregistro eta
Herritarrentzako Arreta Bulegoa Laguntza: k/ Diputazioa, 7- 48008 Bilbo). Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta
Emateko Eskualdeko Bulegoak. Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailetako Erregistro Orokorrak. 39/2015 Legean
aurreikusitako lekuak. Interesdunak eskubidea du, halaber, dagokion kontrol-agintaritzan (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa)
erreklamazioa egiteko. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria eskuratzeko, sartu HEMEN
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