
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA, 

SUSTAPEN EKONOMIKOAREN TRATAMENDUA 

 

 

 

_______________________________________________________jaunak/andreak (NAN zk.: 

_____________________), ______________________________________ ren izenean eta ordezkaritzan 

(IFK: ________________) (pertsona juridikoa bada bakarrik bete) Getxo Bonu kanpainari atxikitako 

________________________ izeneko establezimenduaren titularra, aurrerantzean TRATAMENDU-

ENKARGATUA 

 

ADIERAZTEN DU 

Bere egiten dituela GETXOKO UDALA - Ayuntamiento DE GETXOk, TRATAMENDUAREN ARDURADUN den 

aldetik, aipatutako kanpainari atxikitzeko datu pertsonalen tratamenduari buruz bidaltzen dizkion 

jarraibide hauek, eta bere gain hartzen dituela TRATAMENDUA ARGITEKO eginkizunak eta betebeharrak, 

honako zehaztapen hauen arabera: 

 

KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATUEN BABESA 

 

1 Isilpekotasuna 

Tratamenduko ENKARGADAK konpromisoa hartuko du isilpean gordetzeko Getxoko Udalak emandako datu 

eta informazio guztiak, hemen araututako zerbitzua emateari buruzkoak, zehazki, herritarrek Getxo Bono 

kanpainako helburu esklusiborako dituzten datuetarako sarbidea. Tratamenduko ENKARGATUAK isilpean 

eta isilpean gorde beharko du informazio hori, eta ez dio inola ere jakinarazi behar, ez osorik, ez zati batean, 

ezein pertsona fisikori. 

2 Datuen babesa 

2.1. Araudia 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, 2016ko apirilaren 27koak, 

datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari 

buruzkoak (fn), 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du, eta 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, 

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoak, eta datu horiek garatzeko arauak 

bete behar ditu. 

2.2. Datu pertsonalen tratamendua 

Zerbitzu honen xedea betetzeko, TRATAMENDUA ENKARGATUAK tratatu beharko ditu Getxoko Udala 

tratamenduaren arduraduna den datu pertsonalak, dokumentu honen eranskinean zehazten den moduan 

(«datu pertsonalen tratamendua»). Horren ondorioz, TRATAMENDU-ARDURADUNAK tratamenduaren 

arduradun gisa jardun behar du, eta, beraz, unean-unean indarrean dagoen araudia bete behar du, datu 

pertsonalak behar bezala tratatuz eta babestuz. 

 

Beraz, Getxoko Udalari dagozkio tratamenduaren arduradunaren erantzukizunak, eta tratamenduaren 

arduradunari tratamenduaren arduradunarenak. 



Tratamenduaren ARDURADUNAK datuak beste helburu baterako erabiltzen baditu, Argibideetako eta/edo 

indarreko araudiko hizpaketak bete gabe jakinarazten edo erabiltzen baditu, tratamenduaren 

arduraduntzat ere joko da, eta berak erantzungo du egindako arau-hausteen aurrean. "Datu Pertsonalen 

Tratamendua" eranskinak xehetasunez deskribatzen ditu babestu beharreko datu pertsonalak, bai eta egin 

beharreko tratamendua eta TRATAMENDU-ARAUAK ezarri beharreko neurriak ere. 

Kanpaina gauzatzearen ondorioz uneren batean beharrezkoa bada Datu Pertsonalen Tratamendua 

eranskinean ezarritakoa aldatzea, TRATAMENDUA ENKARGATZEAK arrazoituta eskatuko du eta eskatzen 

dituen aldaketak adieraziko ditu. Getxoko Udala eskatutakoarekin ados balego, Datu Pertsonalen 

Tratamenduaren Eranskin eguneratua egingo luke, betiere tratamenduaren xehetasuna zehatz-mehatz 

jasotzeko moduan. 

2.3 Tratamendu-arduradun gisa egindako ezarpenak 

DBEOren 28. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, TRATAMENDU-ENKARGATUA behartuta dago honako 

betebehar hauek betetzera, Datu Pertsonalen Tratamendua eranskinean zehaztutakoarekin osatuta: 

a) Datu pertsonalak dokumentu honetan dokumentatutako jarraibideen arabera tratatzea, bai eta 

Getxoko Udalak une bakoitzean idatziz jasotzen dituen jarraibideen arabera ere. Tratamendu-

erakundeak berehala jakinaraziko dio Getxoko Udalari, baldin eta, bere iritziz, instrukzio bat une 

bakoitzean aplikatzekoa den datu pertsonalak babesteko araudiaren aurkakoa bada. 

 

b) Datu pertsonalak ez erabiltzea eta ez aplikatzea hemen zehazten den xedea gauzatzeko ez bada. 

 

 

c) Datu pertsonalak DBEOren 32. artikuluan aurreikusitako segurtasun-irizpideen eta edukiaren arabera 

tratatzea, eta eskura dituen datu pertsonalen konfidentzialtasuna, sekretua eta osotasuna ziurtatzeko 

beharrezkoak edo komenigarriak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartzea. 

Bereziki, eta izaera mugatzailerik gabe, «Datu Pertsonalen Tratamendua» eranskinean zehazten diren 

arrisku- eta segurtasun-maila babesteko neurriak aplikatzera behartzen da. 

 

d) Laguntza gauzatzeko eskura dituen datu pertsonalen gaineko erabateko konfidentzialtasuna izatea, 

bai eta datu horiek tratatzearen ondoriozkoena ere, edozein dela ere datu horiek lortzeko erabili den 

euskarria. Tratamenduaren edozein fasetan esku har dezakeen pertsona orok bete behar du 

betebehar hori, TRATAMENDU-ARAUTEGIAREN kontura, eta TRATAMENDUA EMATEAREN 

betebeharra izango da haren mende dauden pertsonei sekretu-betebehar horren berri ematea eta 

betebehar horri eustea, nahiz eta zerbitzua ematen amaitu edo zerbitzua utzi. 

 

 

e) Kanpainaren xede diren datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonen zerrenda bat 

eramatea, eta bermatzea pertsona horiek konpromisoa hartzen dutela, berariaz eta idatziz, 

konfidentzialtasuna errespetatzeko eta dagozkion segurtasun-neurriak betetzeko, behar bezala 

jakinarazi behar baitizkie. Eta Getxoko Udalaren esku uztea egiaztagiri horiek. 

 

f) Tratamendurako baimena duten pertsonek datu pertsonalak babesteko behar duten prestakuntza 

bermatzea. 

 

 

g) Kasu bakoitzean tratamenduaren arduradunaren berariazko baimena izan ezik, datu pertsonalak 

hirugarrenei ez jakinaraztea (lagatzea) eta ez zabaltzea, ezta gordetzeko ere. 

 



h) Jarraibide hauen xede den prestazioa amaitu ondoren, konpromisoa hartzen du, dagokionaren 

arabera eta Datu Pertsonalen Tratamenduaren Eranskinean izapidetzen denaren arabera, eskuratu 

dituen datu pertsonalak (i) itzultzeko edo suntsitzeko; (ii) tratamenduaren ondorioz TRATAMENDU-

ENKARGATUAK sortutako datu pertsonalak; eta (iii) datu horietako edozeinek bere baitan dituen 

euskarri eta dokumentuak itzultzeko edo suntsitzeko, baldin eta ez bada gorde nahi haren kopia bat, 

salbu eta ez bada. Tratamenduaren arduradunak, hala ere, datuak gorde ahal izango ditu 

tratamenduaren arduradunarekin dituen harremanetatik erantzukizunak erator daitezkeen bitartean. 

Azken kasu horretan, datu pertsonalak blokeatuta eta gutxieneko denboraz gordeko dira, eta modu 

seguruan eta behin betiko suntsituko dira epe horren amaieran. 

 

 

i) Datu Pertsonalen Tratamenduaren Eranskinean adierazi eta dagokionaren arabera, datu pertsonalen 

tratamendua esku bidezko eta/edo partzialki edo erabat automatizatutako tratamendu-

sistema/eragiketa moten bidez egin beharko da, eta eranskin horretan zehazten diren baldintzetan, 

ekipamendu hori Getxoko Udalaren kontrolpean egon ahal izango da, edo TRATAMENDU 

ENKARGADAren zuzeneko edo zeharkako kontrolaren pean, baldin eta Udal horrek berariaz 

baimendutako beste ekipamendu batzuk badira. 

 

j) Datu pertsonalen tratamenduari buruzko eranskinean besterik adierazten ez bada, edo Getxoko 

Udalak berariaz hala izapidetzen ez badu, datu pertsonalak Europako Esparru Ekonomikoaren barruan 

edo aplikatzekoa den araudiak segurtasun-eremu baliokidetzat jotzen duen beste eremu batean 

tratatzeko. 

 

 

k) DBEOren 33. artikuluarekin bat etorriz, Getxoko Udalari berehala eta beranduenez 72 orduko epean 

jakinaraztea bere ardurapeko datu pertsonalen segurtasunaren edozein urraketaren berri izatea, bai 

eta gertaeraren dokumentaziorako eta komunikaziorako informazio garrantzitsu guztia edo 

informazioa tratatzeko eta kudeatzeko sisteman izan duen edo izan dezakeen edozein akats ere, datu 

pertsonalen segurtasuna arriskuan jar dezakeena, datu horien eskuragarritasunaren edo 

osotasunaren balizko ezagutzaren ondorio gisa. Horri buruzko informazio zehatza emango du arduraz, 

baita konfidentzialtasuna galdu zuten interesdunak zeintzuk izan ziren zehaztuz ere. 

 

l) Pertsona batek eskubide bat baliatzen duenean (datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta 

aurkaratzeko eskubidea, tratamendua mugatzeko eskubidea, datuen eramangarritasuna eta 

banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea, edo aplikatzekoa den araudiak 

(Eskubideek batera) aitortutako beste eskubide batzuen xede ez izateko eskubidea), tratamenduaren 

arduradunaren aurrean, hark ahalik eta azkarren jakinarazi beharko dio Getxoko Udalari. 

Jakinarazpena berehala egin behar da, eta inola ere ez eskubidea egikaritu eta hurrengo lanegunetik 

aurrera, eta, horrekin batera, hala badagokio, bere esku dagoen eskaera ebazteko garrantzitsuak izan 

daitezkeen agiriak eta bestelako informazioak, baita eskubidea egikaritzen duenaren identifikazio 

fede-emailea ere. Ahal den guztietan, Getxoko Udalari lagunduko dio, Eskubideei buruzko ariketak 

bete eta erantzun ahal izan ditzan. 

 

 

m) Getxoko Udalarekin elkarlanean aritzea (i) segurtasun-neurrien arloan dituen betebeharrak 

betetzeko, (ii) segurtasun-neurriak (lortuak eta saiatuak) agintari eskudunei edo interesdunei 

jakinarazteko eta/edo jakinarazteko, eta (iii) datu pertsonalak babesteari buruzko eragin-ebaluazioak 

eta agintari eskudunei horri buruzko kontsultak egiten laguntzea, tratamenduaren izaera eta eskura 

duten informazioa kontuan hartuta. Halaber, Getxoko Udalaren esku jarriko du, hark eskatuta, 

dokumentu honetan aurreikusitako betebeharrak betetzen direla frogatzeko beharrezkoa den 



informazio guztia, eta, hala badagokio, Getxoko Udalak egindako auditoriak eta ikuskapenak egiten 

lagunduko du. 

 

 

n) Datu pertsonalak babesteko araudia eta erantzukizun aktiboko betebeharra betetzen direla frogatzen 

duten ebidentziak izatea, hala nola, betetze-mailari buruzko aldez aurreko ziurtagiriak edo auditorien 

emaitzak, Getxoko Udalaren esku jarri beharko direnak hark eskatuta. 

 

o) Informazio-eskubidea: tratamenduaren arduradunak, datuak biltzean, egingo diren datu-tratamenduei 

buruzko informazioa eman behar du. Informazioa emateko idazketa eta formatua arduradunarekin 

adostu behar da, datuak biltzen hasi aurretik. 

 

Dokumentu hau eta bertan ezarritako betebeharrak, bai eta Datu Pertsonalen Tratamendua izeneko 

eranskina ere, Getxoko Udalaren eta DBEOren 28.3 artikuluan aipatzen den TRATAMENDU-

ADURADUNAREN arteko tratamendu-enkarguaren jarraibideak dira. 

Kanpaina amaitzean, sekretu-betebeharrak indarrean jarraituko du, denbora-mugarik gabe, kanpainan 

parte hartzen duten pertsona guztientzat. 

Dokumentu honen xedea betetzeko, ez da beharrezkoa TRATAMENDU-ARDURADUNA Getxoko Udalaren 

ardurapeko beste datu pertsonal batzuetara sartzea, baldin eta datu pertsonalen tratamendua eranskinean 

zehaztutakoak ez badira, eta, beraz, ez dago baimenduta beste datu batzuetara sartzea edo beste datu 

batzuk tratatzea. 

Kanpaina gauzatzean gorabeheraren bat gertatzen bada eta, horren ondorioz, Getxoko Udalaren 

ardurapeko datu pertsonalak, halabeharrez edo ustekabean, eskuratu behar badira, eta datu pertsonalen 

tratamendua eranskinean jasota ez badaude, Getxoko Udalari jakinarazi beharko dio, zehazki, datuak 

babesteko ordezkariari, ahalik eta lasterren eta, gehienez ere, 72 orduko epean. 

 

 

Sinadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERANSKINA.- DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA 

Egin beharreko datu pertsonalen tratamenduaren deskribapen orokorra 

Tratamendua honako hau izango da:_____________________________________________________ 

jaunak/andreak (IFK: _____________________) tratatuko ditu Getxoko Udalaren ardurapeko datu 

pertsonalak, Getxo Bono kanpainari atxikitzearen ondorioz, DBEOren 28.3 artikuluaren arabera (izaera, 

helburua eta tratamenduaren xedea). 

Datu pertsonalak atxikitako langileek baino ez dituzte tratatuko, kontratatutako irismena gauzatzeko 

helburu bakarrarekin. 

Kanpaina gauzatzearen ondorioz uneren batean eranskin honetan ezarritakoa aldatu behar bada, 

TRATAMENDU-ARDURADUNAK arrazoiak emanez eskatuko du eta eskatzen dituen aldaketak adieraziko 

ditu. Getxoko Udala eskatutakoarekin ados egongo balitz, Getxoko Udalak eranskin eguneratu bat emango 

luke, bertan tratamenduaren xehetasunak zehatz-mehatz jasotzeko. 

 

Tratatutako kolektiboak eta datuak 

Hauek dira tratatuko diren interesdunen kolektiboak eta datu pertsonalak, TRATAMENDU-ARDURADUNAK 

eskura ditzakeenak: 

INTERESDUNEN KATEGORIAK 

 Herritarrak 

 

ESKURA DAITEKEEN TRATAMENDUAREN DATU PERTSONALAK  

 NAN/IFZ/AIZ/PASAPORTEA 

 Jaioteguna 

 

TRATAMENDU-ARADURADUNAK honako tratamendu-sistema hauek erabil ditzake: 

 

Automatizatuak (osoa edo partziala) 

Automatizatu gabeak (eskuzkoak) 

Tratamenduaren elementuak 

Datu pertsonalen tratamenduan honako hauek sartuko dira: 

 Bilketa 

(datuak 

atzematea) 

 Erregistroa 
(grabazioa) 

 Kontserbaz
ioa 

 Kontsulta  Lagapena 

Zerbitzua amaitzean datuak ezartzea 

Enkargua amaitutakoan, TRATAMENDU-ARDURADUNAK hau egin behar du: 

a) Prestazioa bete ondoren, tratamenduaren arduradunari datu pertsonalak eta, hala badagokio, datu 

horiek jasotzen dituzten euskarriak itzultzea. Itzulketak berekin ekarri behar du arduradunak erabiltzen 

dituen ekipo informatikoetako datu guztiak ezabatzea. Hala ere, arduradunak kopia bat gorde dezake, 



datuak behar bezala blokeatuta, prestazioa gauzatzearen ondoriozko erantzukizunak sor daitezkeen 

bitartean. 

 

Hala ere, tratamenduaren arduradunak tratamendu-eragileari eskatu ahal izango dio a) aukeraren ordez 

b) edo c) aukera hauek bete ditzala: 

b) Prestazioa egin ondoren, datu pertsonalak eta, hala badagokio, datu horiek jasotzen dituzten 

euskarriak itzuliko dizkio tratamenduaren arduradunak idatziz izendatzen duen eragileari. Itzulketak 

berekin ekarri behar du arduradunak erabiltzen dituen ekipo informatikoetako datu guztiak ezabatzea. 

Hala ere, arduradunak kopia bat gorde dezake, datuak behar bezala blokeatuta, prestazioa 

gauzatzearen ondoriozko erantzukizunak sor daitezkeen bitartean. 

 

c) Datuak suntsitzea, behin prestazioa beteta. Suntsitu ondoren, eragileak idatziz ziurtatu behar du 

suntsitu egin direla, eta ziurtagiria tratamenduaren arduradunari eman behar dio. Hala ere, 

arduradunak kopia bat gorde dezake, datuak behar bezala bokeatuta dituela, prestazioa gauzatzearen 

ondoriozko erantzukizunak sor daitezkeen bitartean. 

 

 

Segurtasun-neurriak 

Ezarri beharreko segurtasun-neurriak Europako Parlamentuaren 2016/679 EB DBEOren 32. artikuluan 

ezarritakoak izango dira, eta, bereziki, datuen konfidentzialtasuna, sekretua eta osotasuna ziurtatzeko 

beharrezkoak direnak, GETXOKO Udalaren jarraibide eta segurtasun-irizpideekin bat etorriz. Hori guztia 

Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen maiatzaren 3ko 

311/2015 Errege Dekretuan (segurtasun-neurriak) aurreikusitakoaren arabera. 

 
TRATAMENDU-ARDURADUNAK ezingo ditu neurri horiek ezabatu edo ez inplementatu, arrisku-azterketa 
edo inpaktu-ebaluazioa erabiliz, Getxoko Udalak berariaz onartu ezean. Ondorio horietarako, 
arduradunaren langileek Getxoko Udalak ezarritako segurtasun-neurriak bete behar dituzte, eta Getxoko 
Udalak zehaztutakoez gain, ezin izango dute beste tratamendurik egin. 

 

Getxon, 20………..ko................ aren........ (e) (a) n. 

 

 

 

Sinadura: 
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