
1.1. Hornitzaileak eta laguntzaileak     
 

IDAZPURUA OINARRIZKO 
INFORMAZIOA 

INFORMAZIO OSAGARRIA 

Arduraduna Tratamenduaren 
arduradunaren nortasuna  

Getxo Kirolak 
Makaleta etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefonoa: 94 430 80 70 
Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 
IFZ: G48117600 
DBO: datuak@getxo.eus 

Helburua Tratamenduaren 
helburuen deskribapena  

 
 

 Hornitzaileen eta gizarte eta komunitatearen aldeko 
lanak egiten dituzten pertsonen kudeaketa  

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean 
tratatuko dira, eta tratamendutik eratorritako 
balizko erantzukizun juridikoen eta Euskal 
Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
arabera gordeko dira. 

Legitimazioa Tratamenduaren oinarri 
juridikoa  

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada 
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo 
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak 
aplikatzeko. 

Baimena ematean oinarritzen diren tratamenduen 
kasuan, ez duzu datuak emateko beharrik, baina 
eman ezean, ezin izango dugu zerbitzua eman. 

Hartzaileak Lagapenen aurreikuspena   Arduradunarekin zuzeneko lotura duten 
erakundeak 

 Gizarte Segurantzaren erakundeak  
 Zerga-administrazioa 
 Herri Administrazioaren organoak  
 Notarioak eta prokuradoreak  
 Segurtasun Kidego eta Indarrak  
 Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-

erakundeak  
 Aseguru-etxeak 



Hirugarren herrialdeei 
transferitzeko 
aurreikuspena  

Aurreikusi gabea 

Eskubideak Eskubideak baliatzea  Interesdunak eskubidea du bere datu pertsonalak 
atzitzeko, datu okerren zuzenketa eskatzeko, 
ezabaketa eskatzeko eta erabilera mugatzeko nahiz 
horren aurka egiteko. Horretarako, Udalaren 
helbidera idatzia bidali beharko du nortasuna 
egiaztatzen duen dokumentua erantsita, edo 
bestela, Udalaren egoitza elektronikoan 
horretarako propio dagoen prozedura elektronikoa 
hasi ahalko du. 

Uste baduzu zeure datu pertsonalen tratamendua 
ez dela egokia izan, erreklamazioa aurkez dezakezu 
dagokion kontrol agintaritzan: 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa: 
Tomás de Zumarraga Dohatsuaren kalea,  71, 3. 
solairua 
01008 Vitoria - Gasteiz 
Telefonoa: + (34) 945 016 230 - Faxa: + (34) 945 016 
231 
E-maila: avpd@avpd.eus 

Jatorria  
 
 

Datuak ondokoek eman dituzte: 
 Interesdunak berak 
 Herri Administrazioak 
 Enpresa pribatuek 

Tratatzen diren datu-kategoriak: 
 Identifikagarriak: NANa/IFZ, izen-abizenak, 

helbidea, e-maila, sinadura, telefonoa, argazkia, 
faxa. 

 Ezaugarri pertsonalak 
 Gizarte-inguruabarrak 
 Akademikoak eta profesionalak  
 Enpleguaren xehetasunak 
 Merkataritza-informazioa 
 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-

datuak  
 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak  



 Zigor-zehapenak 

 


