KULTUR ETXEA
1.

Jarduerak
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus
Kultur Etxeak antolatutako jarduerak kudeatzea.

Tratamenduaren helburuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Parte-hartzaileak
Bezeroak eta erabiltzaileak
Herritarrak
Interesdunak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, emaila, sinadura, telefonoa.
Ezaugarri pertsonalak: adina
Gizarte-inguruabarrak
Akademikoak eta profesionalak
Enpleguaren xehetasunak
Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak
Ondasun eta zerbitzuen transakzioak

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak

1

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

2.

datuen

nazioarteko

Kultur Etxearen hornitzaileak
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus
Merkataritza-harremanen
erantzukizunak kudeatzea.

Tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalen kategoriak

eta

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

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

betebeharrak

edo

Hornitzaileak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, emaila, sinadura, telefonoa, faxa.
Enpleguaren xehetasunak
Merkataritza-informazioa
Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak
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Ondasun eta zerbitzuen transakzioak
Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak
Zerga-administrazioa

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

3.

datuen

nazioarteko

Pertsonala
KATEGORIA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

IDENTIFIKAZIOA
Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus

Tratamenduaren helburuak
Tratamenduaren oinarri juridikoa

Langileekin ditugun lan-harremanak kudeatzea
DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
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aplikatzeko
Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Langileak - pertsonala
Kargu publikodunak: Artezkaritza Kontseiluko kideak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea,
Gizarte Segurantzaren zenbakia, e-maila, sinadura,
telefonoa.
Ezaugarri pertsonalak
Gizarte-inguruabarrak
Akademikoak eta profesionalak
Enpleguaren xehetasunak
Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak
Datuen kategoria bereziak: afiliazio sindikala,
osasunaren inguruko datuak.

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak
Gizarte Segurantzaren erakundeak
Zerga-administrazioa
Herri Administrazioaren organoak
Diru-betebeharrak
betetzen
jarduten
duten
erakundeak
Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak
Aseguru-erakundeak

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

4.

datuen

nazioarteko

Euskaltegiko ikasleak
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA
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Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus
Euskaltegiko ikasleen kudeaketa

Tratamenduaren helburuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Euskaltegiko ikasleak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, emaila, sinadura, telefonoa.
Ezaugarri pertsonalak
Gizarte-inguruabarrak
Akademikoak eta profesionalak
Enpleguaren xehetasunak
Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak
Herri Administrazioaren organoak: HABE
Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.
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Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera
Herri Administrazioa

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

5.

datuen

nazioarteko

Espazioen lagapena
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus
Kultur Etxearen erantzukizunpean dauden lokalen
lagapena kudeatzea

Tratamenduaren helburuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Erabiltzaileak
Kideak
Herritarrak
Interesdunak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, telefonoa.
Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak.

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Transakzioarekin
enpresak

zuzeneko

harremana

duten
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Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

6.

datuen

nazioarteko

Sarreren salmenta
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus
Kultur Etxeak antolatzen dituen ekitaldietarako
sarrerak erosteko eskaerak kudeatzea.

Tratamenduaren helburuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Bezeroak eta erabiltzaileak
Herritarrak
Interesdunak
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Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: izen-abizenak, telefonoa, e-maila,
posta-kodea (hautazkoa)
Ondasun eta zerbitzuen transakzioak: txartelaren
zenbakia, iraungipen-data, CVC

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Hirugarren erakunde batzuk lehen aipatutako
helburuak betetzeko: sarreren salmenta kudeatuko
duen enpresa, sarreren kobratze eta ordaintze
izapideak egiteko, sarreren bidalketa eta banaketa,
eta betebehar legalak betetzeko erakundeei

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

7.

datuen

nazioarteko

Sarbideen kontrola
KATEGORIA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

IDENTIFIKAZIOA
Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus

Tratamenduaren helburuak

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Kultur Etxeak kudeatzen dituen eraikinen sarbideen
segurtasun kontrola.
DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
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edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko
Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Bezero eta erabiltzaileak
Herritarrak
Interesdunak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: izen-abizenak, NANa, e-maila,
enpresa edo elkartearen izena, hala badagokio

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Zaintza
eta
segurtasunarekin
erlazionatutako enpresak

zuzenean

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko
aurreikusitako apeak;
dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun
juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren
3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira.
Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

8.

datuen

nazioarteko

Diru-laguntzak
KATEGORIA

Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako

IDENTIFIKAZIOA
Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
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pertsonarenak

DBO: datuak@getxo.eus
Getxoko Kultur Etxeak onartutako diru-laguntza
deialdiak kudeatzea.

Tratamenduaren helburuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati
edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen
kolektiboen
kategorien deskribapena

edo

Herritarrak
Interesdunak
Kargu publikoak

Datu pertsonalen kategoriak

Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, emaila, sinadura, telefonoa.
Enpleguaren xehetasunak

Datu
pertsonalak
zer
hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak
Webgunea
Udaleko iragarki-ohola
Beste herri-administrazio batzuk
Diru laguntzen estatu mailako datu basea

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko
aurreikusitako apeak;
dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun
juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren
3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira.
Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)

Interesduna bera

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez
dago
aurreikusita
transferentziarik egitea

datuen

nazioarteko
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9. BideoBideo-zaintza
Arduradunaren
izena
eta
harremanetarako datuak eta, halakorik
balego,
erantzukidearenak,
arduradunaren ordezkariarenak eta
datuak
babesteko
eskuordetutako
pertsonarenak

Getxoko Kultur Etxea
Villamonte A-8, Getxo (48991 Bizkaia)
Telefonoa: 94 491 40 80
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A Getxoko Kultur Etxea
Helbide elektronikoa: kulturetxea@getxo.eus
IFZ: Q4800695A
DBO: datuak@getxo.eus

Tratamenduaren helburuak

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunen kolektiboen edo
kategorien deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Datu pertsonalak zer hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren
herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere

• Kudeatzen dituen eraikinen bideo-zaintza eta
kontrola. Pertsona, ondasun eta instalazioen
segurtasuna bermatzea kameren edo bideokameren
bidezko zaintzaren bitartez
• DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa da interes
publikoaren izenean burututako eginkizun bat
betetzeko:
• Herritarrak

Irudia
Getxoko Udaltzaingoa
Estatuko Segurtasun Kidego eta Indarrak
Organo judizialak
Enpresa esleipenduna

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko
aurreikusitako apeak;

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

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri
tekniko eta antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen
3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz

Datuen jatorria (interesduna ez den
beste pertsona batek eman baditu)
Datuen nazioarteko transferentziak

• Interesduna bera
• Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko
transferentziarik egitea
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