Sarrera erregistroa

FORMULARIOAREN
GAIA:

KEXA

IRADOKIZUNA

(markatu X batekin dagokiona)

DATU PERTSONALAK
Jasotako datu pertsonalak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren "KEXAK ETA IRADOKIZUNAK" fitxategian sartu eta tratatuko dira, eta kexa edo iradokizuna
izapidetzeko erabiliko dira. Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu Herritarren Arreta
Bulegoan (Plaza del Rey, 1, 28004 Madril), eta honen berri ematen da, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikulua
betez.

Izena

Lehenengo
abizena

Bigarren abizena

Nazionalitate
a

Helbidea (kalea, zenbakia, blokea, eskailera, solairua eta
atea)

Udalerria/Probintzia

Herrialdea

NAN/AIZ/PASAPORTEA

Entitatea

Helbide elektronikoa

Posta kodea

Telefonoa

Jakinarazpenetarako bide hau lehenesten dut:
Posta arrunta

Egoitza elektronikoa

(markatu X batekin dagokiona)

Jasotako datu pertsonalak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren egoitza elektronikoko datu basean sartuko dira, eta interesdunak bere datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubidea izango du. Interesdunak eskubide horiek erabili nahi baditu, mezu elektroniko bat bidali beharko du
soporte.sede@mecd.es helbidera, bere izen-abizenekin, eta gaiaren eremuan "Datu pertsonalak ezabatu" adierazita.

Unitate arduradunarentzako alea

GORABEHERA GERTATU DEN UNITATE EDO BALIABIDEAREN DATUAK
Gorabehera gertatu den unitatea/bulegoa eta lekuaren helbidea

HONAKOEN BIDEZ ESKAINITAKO ZERBITZUEI LOTUA:
BALIABIDE ELEKTRONIKOAK*

Gorabeheraren data

(markatu X batekin dagokiona)

BESTE BALIABIDE BATZUK

KEXAREN/IRADOKIZUNAREN ARRAZOIA
Deskribatu labur-labur kexa/iradokizuna aurkeztera bultzatu zaituzten gertaerak eta inguruabarrak

Interesdunaren sinadura

Kexa edo iradokizuna jaso ondoren, horren kudeaketaz arduratzen den unitateak egindako jarduketen berri emango dio interesdunari 20 egun balioduneko epean
(951/2005 ED, 16.1 art.). Erantzunik jaso ezean, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Zerbitzuen Ikuskaritza Nagusira jo dezakezu (c/ San Bernardo, 49, 28015
Madril). Helbide elektronikoa:
igs@educacion.es (951/2005 ED, 16.3 art.). Garrantzitsua: aurkeztutako kexak ez dira inola ere administrazio arloko errekurtsotzat
hartuko, eta ez dituzte araudian ezarritako epeak geldiaraziko.
(*) Herritarrek Zerbitzu Publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen arabera, baliabide elektronikotzat hartzen dira
dokumentuak, datuak eta informazioak ekoitzi, biltegiratu edo transmititzeko balio duten mekanismoak, instalazioak, ekipoak eta sistemak; baita edozein komunikazio
sare ireki edo mugatu ere (Internet, telefonia finkoa eta mugikorra, etab.).
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