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I eranskina 
 

1 GIZARTE ETA HERRITARREN EREMUA 

1.1. Gobernu Irekia eta Modernizazioa Arloa 

1.1.1. EUSKARA 

1.1.1.1. Euskara sustatzeko diru-laguntzak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: euskara@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxo udalerrian euskara sustatzeko diru-laguntzak 
kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria, 
egoera zibila 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak: euskaltegiko 
asistentzia 

mailto:euskara@getxo.eus
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 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari 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 
aurreikusitako epeak 

 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.1.2. Ludoteka 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: euskara@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Aisialdi hezitzailea euskaraz 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen 
erabilpena arautzekoa 

mailto:euskara@getxo.eus
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria 

 Akademikoak eta profesionalak: ikas eredua 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
familia ugaria eta DSBE jasotzea 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak: liburuak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

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

 Enpresa/Elkarte esleipenduna 

 Aseguru-erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.1.3. Euskararen erabilera sustatzeko kanpainak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: euskara@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Euskararen sustapena udal eremuan 

mailto:euskara@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen 
erabilpena arautzekoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Merkatariak/elkarteak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Elkartekideak edo kideak 

 ikasleak 

 Harremanetarako pertsonak 

 Kargu publikoak 

 Onuradunak 

 Enplegu-eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NAN, AIZ, pasaportea, izen-deiturak, 
helbidea eta irudi pertsonala (argazkiak, bideoak), 
audioak, lanbidea, telefonoa, posta elektronikoa, 
sinadura 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, sexua, jaioterria eta 
jaioteguna, jaioterria, nazionalitatea, egoera zibila, 
seme-alaba kopurua. 

 Sare sozialak: twitter, facebook, instagram, besteak 
beste. 

 Prestakuntzako datuak (titulu akademikoak, diplomak, 
besteak beste), lanbidea, lanbide-esperientzia edo -
historiala, lanpostua edo lanbide-kategoria, lizentziak, 
baimenak edo baimenak, informazio komertzialari 
buruzko datuak (jarduerak, negozioak, besteak beste), 
transakzioei buruzko datuak (interesdunak eskainitako 
ondasunak edo zerbitzuak, interesdunak jasotako 
ondasunak edo zerbitzuak, eta abar). 

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

 Arduradunarekin harreman zuzena duten erakundeak 

 Enpresa/elkarte esleipen-hartzailea 

 Argazkiak edo irudiak argitaratzea, baimena eman 
ondoren, sare sozialetan, bideoetan, liburuxketan, 
web-orrietan, baliabide instituzionaletan, 
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argitalpenetan eta komunikabideetan, karteletan, 
markesinetan 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Herri Administrazioa bera 

 Euskararen erabileraren alde lan egiten duten 
erakundeak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.2. KOMUNIKAZIOA ETA ZABALKUNDEA 

1.1.2.1. Parte hartzeko prozesuak 
 

Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak, eta, hala 
badagokio, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak. 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: komunikazioa@getxo.eus 

IFZ:P4805300C dalalektronikoa: komunikazioa@get 
P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Herritarren dinamizazioa Gobernantza berriari begira, 
marko juridikoaren arabera 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion 
lege-eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, adina, generoa 

mailto:komunikazioa@getxo.eus
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Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 
herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Ez da ageri  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

Datuen jatorria   Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 
 

 

1.1.2.2. Aurrez aurreko hitzordu-eskaerak 

 

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

  Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: komunikazioa@getxo.eus 

IFZ: P4805300C o Udabide elektronikoa: 
komunikazioa@getxo.eus4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udaleko arloetarako aurrez aurreko hitzordu-eskaerak 
ezohiko osasun-egoera dela eta. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua.  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzaileak 

mailto:komunikazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, NANa edo bestelako 
dokumentu baliokidea, telefonoa eta helbide 
elektronikoa. 

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

 Ez da aurreikusten 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

Datuen jatorria   Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea. 

1.1.2.3.  Herritarrei informazioa eta arreta emateko 
zerbitzua 

 

Tratamenduaren arduradunaren izena 
eta harremanetarako datuak eta, 
halakorik badago, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: komunikazioa@getxo.eus 
IFK: P4805300C 

Datuak Babesteko ordezkaria (DBO): datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak:  Herritarrei informazioa eta arreta emateko 
zerbitzuaren kudeaketa osoa. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira. 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 

tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-

eginbeharra betetzeko. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

mailto:komunikazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

Kategorien edo interesdunen 
kolektiboen deskribapena 

   Herritarrak 

   Interesdunak 

   Legezko ordezkariak 

   Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NAN, AIZ, pasaportea, izen-abizenak, 
helbidea, helbide elektronikoa, sinadura, argazkia, 
telefonoa, faxa. 

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

  Beste administrazio publiko batzuk: BFA, Eusko 
Jaurlaritza, tokiko erakundeak, zuzenbide publikoko 
erakunde edo instituzioak 

  Herritarrak, pertsona fisikoak eta juridikoak 

  Arduradunarekin erlazionatutako erakunde propioak 
(erakunde autonomoak) 

  Erregistro publikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak. 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna edo bere ordezkaria/tutorea 

 Administrazio publikoa 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.2.4. Kontsumitzaileei informazioa emateko udal-bulegoa 

 

Tratamenduaren arduradunaren izena 
eta harremanetarako datuak eta, 
halakorik badago, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak  

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944661111 
Helbide elektronikoa: omic@getxo.eus 
IFK: P4805300C 

Datuak Babesteko ordezkaria (DBO): datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak:  Herritarrei kontsumoari buruzko informazioa eta 
arreta emateko zerbitzuaren kudeaketa osoa. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira. 

mailto:omic@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 

tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-

eginbeharra betetzeko. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzkoa. 

 6/2003 Legea, abenduaren 22koa, 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuarena 

 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, 
azaroaren 16koa, Kontsumitzaile eta 
Erabiltzaileen Defentsarako Lege 
Orokorraren Testu Bategina onesten duena 

Kategorien edo interesdunen 
kolektiboen deskribapena 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Bezero eta erabiltzaileak 

 Jabeak edo errentariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, AIZ, pasaportea, izen-
abizenak, helbidea, helbide elektronikoa, sinadura, 
argazkia, telefonoa, faxa. 

 Merkataritza informazioa 

 Datuen kategoria bereziak: jatorri etnikoa edo arraza, 
osasunaren inguruko datuak. 

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

 Beste administrazio publiko batzuk: BFA, Eusko 
Jaurlaritza, tokiko erakundeak 

 Erlazionatutako erakunde propioak 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Elkargo profesionalak 

 Herri Administrazioaren organoak 

 Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala 

 Jokoaren Batzorde Nazionala 

 Notarioak eta prokuradoreak 

 Segurtasun Kidego eta Indarrak. 

 Europar Batasunaren erakundeak 

 Diru-betebeharrak betetzen jarduten duten 
erakundeak 

 Banketxeak, aurrezki kutxak eta finantza erakundeak 

 Aseguru etxeak 

 Osasun-erakundeak 
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 Telekomunikazioetako zerbitzuak 

 Irabazi-asmorik gabeko elkarteak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak. 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna edo bere ordezkaria/tutorea 

 Administrazio publikoa 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.2.5. Elkarteen erregistroa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: komunikazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxon egoitza duten elkarteen erregistroa kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Elkarteak eta kideak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikoak 

mailto:komunikazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NAN, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Udalaren webgunea 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritzako 
elkarteen eta fundazioen Erregistroa 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.3. INFORMATIKA 

1.1.3.1. Erabiltzaileen kudeaketa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: informatika@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal informazioko sistemaren erabiltzaileak eta 
baimenak kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada 
interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo 

mailto:informatika@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak 
aplikatzeko 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila, 
sinadura, sinadura elektronikoa, telefonoa, faxa 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Transakzioak: telefono mugikorrak 

 Datuen kategoria bereziak: iritzi politikoak 

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

 Izenpe, S.A.: egiaztagirien kudeaketa 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.4. KALITATEA 

1.1.4.1. Abisuak, Kexak eta Iradokizunak 
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Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kalitatea@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udalerriko herritarren ardurak eta kezkak jasotzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoarena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Elkarteak edo kideak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: sexua, jaiotza-eguna, jaioterria, 
nazionalitatea 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Ararteko 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa 

mailto:kalitatea@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus


 

14 
 

 Ararteko 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.4.2. Informazio publikorako eskubidea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gardentasuna@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udalaren esku dauden informazio-eskaerei erantzuna 
ematea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

 Ikertzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

 Enpleguaren xehetasunak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 

mailto:gardentasuna@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.4.3. Prestakuntza 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kalitatea@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Prestakuntza-eskaintza langile bakoitzaren premietara 
egokitzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du 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 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea, 
uztailaren 6koa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila, 
sinadura, telefonoa 

mailto:kalitatea@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Enpleguaren xehetasunak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste herri-administrazio batzuk: HAEE 

 EUDEL 

 Prestakuntza-erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.1.5. DATU PERTSONALEN BABESA 

1.1.5.1. Datu pertsonalen arloan pertsonen eskubideei arreta 
ematea 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 

Helbide elektronikoa: datuak@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak  Datu pertsonalei buruzko eskubideak gauzatzeko 
eskaeren erregistroa eta komunikazioa 
tratamenduaren arduradunarekin eta 
interesdunarekin 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

mailto:datuak@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 
27koa.   

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu 
Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak 
Bermatzekoa. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzaileak 
 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila, 

sinadura, telefonoa.  

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

 Tratamenduaren arduraduna 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

  

1.1.5.2. Datu pertsonalen segurtasunaren galera bat jakinaraztea 
kontrol agintaritzari eta interesdunei 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 

Helbide elektronikoa: datuak@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

mailto:datuak@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren helburuak  Datu pertsonalen ordezkarien eskumenen baitan, 
datuen babesarekin lotutako segurtasun urraketak 
kudeatzea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 
27koa. 

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu 
Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak 
Bermatzekoa. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzaileak 

 Tratamenduaren arduraduna 

 Herritarrak 

 Kaltetutako pertsonak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila, 

sinadura, telefonoa.  

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

 Tratamenduaren arduraduna 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Tratamenduaren arduraduna  

 Beste batzuk 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea  
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1.1.5.3. Bizkaiko sektore publikoko datu pertsonalen ordezkarien 
sarea 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 

Helbide elektronikoa: datuak@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Bizkaiko sektore publikoaren lankidetza-sarea osatzen 
duten DBOak identifikatzeko datuak zerrendatzea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira  

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa.  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Kide partaideak 
 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila, 
sinadura, enpleguaren xehetasuna, telefonoa.  

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

 Gainerako partaideak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

mailto:datuak@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2. Gizarte Kohesioko Arloa 

1.2.1. GAZTERIA 

1.2.1.1. Laguntzen eta diru-laguntzen eskaera 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gazteria@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Laguntzen eta diru-laguntzen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

 2/2022 Legea, martxoaren 10ekoa, Gazteriari 
buruzkoa 

 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta 
gizonen berdintasunerakoa eta indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzena 

 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez 
aldatzen duena. 

 38/2003 Lege Orokorra, Dirulaguntzei buruzkoa, 
2003ko azaroaren 17koa, eta haren garapen-
erregelamendua, 887/2006 Errege Dekretuaren 
bidez onartua. 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Udalerriko gazteak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Sozietate zibilak 

 Legezko ordezkariak 

mailto:gazteria@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, bideoa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, errolda 

 Akademikoak eta profesionalak: proiektuarekin 
lotutako prestakuntza 

 Xehetasun ekonomikoak, bankuko datuak, PFEZ 
aitorpena, Gizarte Segurantza, Udalarekiko zorrak 

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

 Dirulaguntzen Datu-base Nazionala 

 Beste administrazio batzuk 

 Arduradunarekin zuzenean lotutako 
erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera edo bere legezko ordezkariak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.1.2. Gazteriarako zerbitzu eta jardueretan parte hartzeko 
eskaera  

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gazteria@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak  Ikastaro eta tailerrak 

 Koloniak 

 Txangoak 

 Aisialdi-, kirol-, kultura- edo formazio-jarduerak. 

mailto:gazteria@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez 
aldatzen duena. 

 8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Sistema Aldatzekoa 

 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta 
gizonen berdintasunerakoa eta indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzena 

 2/2022 Legea, martxoaren 10ekoa, Gazteriari 
buruzkoa 

 211/1993 Dekretua, uztailaren 20koa, 
Gazteentzako Informazio Bulegoak arautzen 
dituena. 

 3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta 
Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legea aldatzen 
duena. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 5-30 urte bitarteko herritarrak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, bideoak, errolda. 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, generoa. 

 PFEZ,    GLL,      DSBE,     familia     ugariaren     liburua, 
 udalarekiko zorrak, tasetan deskontua eskatuz gero. 

 Akademikoak eta profesionalak: hizkuntza-eredua, 
zentroa. 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari edo beste 
beharrizanen bati buruzko datuak, bere arretarako 
beharrezkoak badira. 

 Sare sozialak: besteak beste twitter, facebook, 
instagram-en profilak.  

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

 Zerbitzuren baten esleipendunak: koloniak, gazteleku, 
gazteen informaziorako bulegoa… 

 Aseguru-erakundeak, beharrezkoa balitz. 

 Osasun-erakundeak, beharrezkoa balitz. 
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 Argitaratu, interesdunaren edo bere legezko 
ordezkariaren aldez aurreko baimenarekin, argazkiak 
edo irudiak, sare sozialetan, bideoetan, webetan, 
Gazteak gehigarrian… 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Legezko ordezkariak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

1.2.2. IMMIGRAZIOA ETA KULTUR ARTEKOTASUNA 

1.2.2.1. Ikastaroak eta tailerrak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: immigrazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Immigrazioaren eta kultur artekotasunaren 
unitatearen ikastaro eta tailerren eskaintzaren 
kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa: art. 17.1.33 

mailto:immigrazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Elkarteetako pertsonak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, AIZ, pasaportea, izen-
abizenak, helbidea, e-maila, sinadura, argazkia, 
telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaioterria, nazionalitatea, 
jaiotza-urtea, sexua 

 Gizarte-inguruabarrak: egoitza-baimena, udal 
egoitzaren urtea, erakunde sozialekiko lotura 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Datuen kategoria bereziak: sinesmen erlijiosoak edo 
filosofikoak, osasunari buruzko datuak 

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

 Ez da ageri  

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 
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1.2.2.2. Immigrazio eta kultur artekotasunaren zabalkunde eta 
komunikazioa 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: immigrazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Kultur artekotasunaren jardueraren informazio eta 
komunikazioa kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Elkarteetako kideak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, helbidea, e-maila, 
telefonoa 

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

 Ez da ageri  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

mailto:immigrazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Ez da ageri  
 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.2.3. Getxoko Migrazioen Harrera eta Arreta Bulegoa 

 

Tratamenduaren arduradunaren izena 
eta harremanetarako datuak eta, 
halakorik badago, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: immigrazioa@getxo.eus  
IFK: P4805300C 

Datuak Babesteko ordezkaria (DBO): datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak  Getxoko Migrazioen Harrera eta Arreta Bulegoan 
artatutako pertsonei buruzko datuak kudeatzea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira. 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra: 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak  

 Elkarteetako kideak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargudun publikoak 

 Ikastetxeak 

 Ikerkuntza-taldeak 
 

file:///C:/Users/aangulo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y0ERH1VZ/immigrazioa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalen kategoriak  Identifikaziozkoak: izen-abizenak, identifikazio-
zenbakia, helbidea, helbide elektronikoa, telefono-
zenbakia, generoa, jaiotze-data, nazionalitatea eta 
abar. 
 

 Migrazio-prozesuarekin lotutakoak 

 Administrazio-egoera  

 Espainiara iritsi den data 

 Migrazio-historia 

 Datu familiarrak 

 Egoera zibila 

 Seme-alaben kopurua 

 Seme-alaba adingabeen kopurua 

 Bizikidetza-unitatearen osaera 

 Prestakuntzari eta lanari buruzko datuak 

 

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

  Beste administrazio publiko batzuk,  

 segurtasuneko kidego eta indarrak,  

 jurisdikzio-organoak  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Ez da ageri. 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea. 

1.2.3. GIZARTE ZERBITZUAK 

1.2.3.1. Diru-laguntzak erakunde kolaboratzaileei 
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Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gizartez@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Gizarte zerbitzuen barruan jarduerak garatzen 
dituzten erakundeentzako diru-laguntzen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

  Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 
12/2008 Legea 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, IFZ, izen-abizenak, helbidea, 
e-maila, sinadura, argazkiak, telefonoa, faxa 

 Transakzio ekonomikoak 

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

 Diru-laguntzen datu basean argitaratzea 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

mailto:gizartez@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.3.2. Prestazio ekonomikoak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gizartez@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Bazterketa-arriskuan dauden pertsonentzako laguntza 
ekonomikoen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

 Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 
12/2008 Legea 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, AIZ, pasaportea, izen-
abizenak, helbidea, e-maila, sinadura, telefonoa, faxa 

mailto:gizartez@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Ezaugarri pertsonalak: nazionalitatea, jaioterria, 
errolda-datak, egoera zibila 

 Gizarte-inguruabarrak: etxebizitzan elkarrekin bizi 
diren pertsonak 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: etnia- edo arraza-jatorria, 
sinesmen erlijiosoak edo filosofikoak, osasunari 
buruzko datuak 

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

 Herri Administrazioaren organoak: Eusko Jaurlaritza 
eta Bizkaiko Foru Aldundia 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

 Erakunde laguntzaileak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.3.3. Pertsona eta familiei informazio eta arreta zerbitzua 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: gizartez@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Pertsona fisikoentzako laguntza-zerbitzuen kudeaketa 

mailto:gizartez@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

  Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 
12/2008 Legea 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, AIZ, pasaportea, izen-
abizenak, helbidea, e-maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

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

 Beste herri-administrazio batzuk: Bizkaiko Foru 
Aldundia 

 Erlazionatutako erakunde propioak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 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 datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.4. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUN ARLOA 

1.2.4.1. Emakumeentzako Jabekuntza Eskola 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: berdintasuna@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxoko Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren datu 
basearen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Ikasleak 

 Irakasleak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Gizarte-inguruabarrak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 

mailto:berdintasuna@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Ez da ageri  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

1.2.4.2. Diru-laguntzak 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: berdintasuna@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

Datuak Babesteko ordezkaria (DBO): datuak@getxo.eus 

 

Tratamenduaren helburuak:  Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  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. 

 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, 
Dirulaguntzei buruzkoa. 

 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, 
aipatutako legearen araudia onesten duena. 

Kategorien edo interesdunen kolektiboen 
deskribapena 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, 
helbide elektronikoa, sinadura, telefonoa. 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomikoak: kontu korrontea 

mailto:berdintasuna@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalak zer hartzaile-kategoriari 
komunikatu zaizkion edo komunikatuko 
zaizkion, baita hirugarren herrialde bateko 
hartzaileak edo nazioarteko erakundeak 
direnean ere 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Webgunea 

 Udaleko iragarki-taula 

 Beste administrazio publiko batzuk 

 Dirulaguntzen Datu-base Nazionala 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak. 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.5 HEZKUNTZA 

1.2.5.1. Ikastetxeak zaintzea, mantentzea eta jagotea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: hezkuntza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal ikastetxeak zaindu, mantendu eta jagoteko 
zereginaren kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

mailto:hezkuntza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Herri Administrazioaren organoak: Eusko Jaurlaritza 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.5.2. Hezkuntza gaietako diru-laguntzak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: hezkuntza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hezkuntza gaietako diru-laguntzen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

mailto:hezkuntza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

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

 Diru-laguntzen datu basea 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.2.5.3. Eskolaratzeko diru-laguntzak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: hezkuntza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxoko adin txikikoak eskolaratzeko diru-laguntzen 
kudeaketa 

mailto:hezkuntza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina  

 Gizarte-inguruabarrak: familia-liburua 

 Akademikoak eta profesionalak: adin txikikoaren 
ikasketak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak: higiezinaren 
katastro-balioa eta diru-laguntza bera 

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

 Argitalpena webgunean 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa: katastro-balioa 
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

1.2.6 LANKIDETZA 

1.2.6.1. Lankidetza 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: lankidetza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Lankidetzan interesa duten herritarren datuak 
kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, e-maila, telefonoa 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 

mailto:lankidetza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

1.2.6.2. Lankidetza diru-laguntzak 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: lankidetza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Lankidetza arloko diru-laguntzen deialdien kudeaketa  

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira  

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko: 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.  

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 GGKEetako ordezkariak 

 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, e-maila, telefono 
mugikorra eta NANa.  

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

 Arduradunekin zuzeneko lotura duten erakundeak.  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 

mailto:lankidetza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3. Herritarren Segurtasun Arloa 

1.3.1. POLIZIA 

1.3.1.1. Etxeko animaliak eta animalia arriskutsuak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko 
lizentzia duten pertsonen erregistroa mantentzea 

 Arriskutsuak izan daitezkeen animalia horien 
erregistro berezia 

 Eremu horietan izan daitezkeen urratzeekin zerikusia 
duten zigor-espedienteen tramitazioa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 50/1999 Legea, arriskutsuak izan daitezkeen 
animaliak izateko araubide juridikoarena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Animalien jabeak 

mailto:datuak@getxo.eus
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 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

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

 Beste herri-administrazio batzuk 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.2. Karabinak eta pistolak (IV. kategoria) 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Arma lizentziaren emakida (IV. kategoria), haren 
erabilera baimenduz 

 Gai honi dagokion zigorra ezartzen duen zehapen-
espedientea izapidetzea 

mailto:datuak@getxo.eus


 

42 
 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa, 
herritarren segurtasunaren babesari buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak 

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

 

 Beste herri-administrazio batzuk 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 
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1.3.1.3. Galdutako objektuak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Galdutako objektuen izapidearen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Aurkitzailea 

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Kargu publikodunak 

 Hartzailea 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Enpleguaren xehetasunak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

mailto:datuak@getxo.eus
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Datuen jatorria (interesduna ez den 
beste pertsona batek eman baditu) 

 Ez da ageri  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.4. Zehapen-prozedurak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udalerrian izandako zehapen-espedienteen 
tramitazioa, honako gaiak jorratzen dituztenak izan 
ezik: zerga arloa, lurzoruaren arautegia, hiri 
antolamendurako plan orokorra, EAEko ingurumena 
babesteko arautegia eta toki erakundearen 
zerbitzupeko pertsonalaren diziplina araubidea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste herri-administrazio batzuk 

mailto:datuak@getxo.eus
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Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.5. Bideo-zaintza 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefonoa: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus  
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Bideo-zaintza eta eraikinen kontrola. Pertsona, 
ondasun eta instalazioen segurtasuna bermatzea 
kameren edo bideokameren bidezko zaintzaren 
bitartez  

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko: 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Irudia 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Estatuko Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Organo judizialak   
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.6. Polizia-kontrola 

 

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

Getxoko Udala  
Foruak, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefonoa: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus  
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Herritarren segurtasuna hauts dezaketen ekintzen 
ezagutza eraginkorra. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko: 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

 Martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa, 
herritarren segurtasunaren babesari buruzkoa.  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, argazkia, telefonoa.  
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 Ezaugarri pertsonalak  

 Gizarte-inguruabarrak  

 Enpleguaren xehetasunak  

 Datuen kategoria bereziak: osasunari edo sexu bizitzari 
buruzko datuak edo pertsona fisikoaren sexu 
orientazioari buruzkoak. 

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

 Estatuko Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Organo judizialak   

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

1.3.1.7. Aparkatzeko txartel bereziak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Aparkatzeko txartel bereziaren kudeaketa 
administratiboa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 
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 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari 
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu 
bategina onetsi zuen urriaren 30eko 6/2015 
Legegintzazko Errege Dekretua 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Ibilgailuen jabeak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

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

 Beste herri-administrazio batzuk 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.8. Pertsonala eta polizia-ekipoen zuzkidura 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
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datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Polizia-ekipoaren arropen, jantzien eta armen 
inbentarioa izatea 

 Aipatutako gauzen erabileran, adjudikazioan eta 
itzulketan izan daitezkeen erreklamazio edo urratzeak 
administrazioan izapidetzea 

 Agenteen zerbitzuen, intzidentzien eta 
prestakuntzaren ezarpena kudeatzea 

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

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoa, 
Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Segurtasun Kidego eta Indarrak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 
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Datuen jatorria (interesduna ez den 
beste pertsona batek eman baditu) 

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.9. Polizia-jarduketak 

 
 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udaltzaingoaren esku-hartze guztien kudeaketa, 
horren barruan honakoak sartuz: konfiskazioak, 
lapurtutako edo bertan behera utzitako ibilgailuen 
kudeaketa, argiketak egitea (trafiko istripuak, zigor 
salaketak, ibilgailuak eta pertsonak), genero- eta etxe- 
indarkeriaren biktimekin erlazionatutako ekintzen 
inguruko jarduketak, trafikoa kontrolatzeko kanpainak 
eta atxilotutako pertsonen gaineko informazioaren 
kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoa, 
Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: hizkuntza 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 
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 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak  

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Segurtasun Kidego eta Indarrak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.10. Aretoen erreserba 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Arloaren ardurapeko aretoen kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du 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 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 
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 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: zenbaki profesionala, izen-abizenak, 
e-maila, sinadura, telefonoa  

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

 Ez da ageri 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.1.11. Giltzak kudeatzea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Arloak zaintzen dituen giltzen kudeaketa, udal aretoei 
dagokienez nahiz euren borondatez uzten dituzten 
herritarrei dagokienez 
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du 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 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesduna 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

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

 Ez da ageri 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

1.3.1.12.     Ibilgailuen trafikoarekin lotutako bideozaintza  
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Tratamenduaren arduradunaren izena 
eta harremanetarako datuak eta, 
halakorik badago, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: 
hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
IFK: P4805300C 
Datuak Babesteko ordezkaria (DBO):  

datuak@getxo.eus 
Tratamenduaren helburuak: 

 Honako hauek bermatzea: trafikoaren 
antolamendua, bide-segurtasuna, ibilgailuen 
aparkatzea eta herritarren segurtasunerako 
lankidetza.  

Tratamenduaren oinarri juridikoa 
 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada 

tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion 
lege-eginbeharra betetzeko. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 
 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 
 

Datu pertsonalen kategoriak 
 Identifikatzaileak: ibilgailuaren matrikula 

 Irudia 

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

 Estatuko Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Epaiketa organoak 

 Bestelako herri administrazioak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak. 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak 
 Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

mailto:datuak@getxo.eus
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1.3.2. BABES ZIBILA 

1.3.2.1. Babes Zibilerako Udal Planean jasotako 

jarduerak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: babeszibila@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  • Larrialdien prebentzioa eta arreta. Udalaren babes 
zibileko plana kudeatzea. Herritarrak informatzea eta 
kontzientziatzea. Arrisku- edo kalteberatasun-eremuen 
mapak identifikatzea eta egitea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Uztailaren 9ko 17/2015 Legea, Herri Babeserako 
Sistema Nazionalarena 

  •DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko beharrezko 
tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Enpresak eta ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, e-maila, sinadura, 
telefonoa, helbidea. 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotze-data. 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Inguruabar sozialak 

 Datuen kategoria bereziak: Osasuna 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak. 

 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei 

Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza  

mailto:babeszibila@getxo.eus
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 BFAren Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzua 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesdunak 

 Administrazio publikoak edo sektore 
publikoko beste erakunde batzuk 

 Herritarrak. 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.2.2. Udal Eraikinen Autobabeserako Planetan 
jasotako jarduketak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: babeszibila@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Eraikinaren arriskuak aztertzea (bai barruan, bai 
inguruan izan daitezkeenak), neurri zuzentzaileak 
jartzea eta, ondoren, jardutea. Larrialdi baten aurrean 
jarduteko jarraibideak garatzea. Behar diren langileak 
eta autobabeserako bitartekoak zehaztea. Langileak 
prestatzea larrialdietan modu koordinatuan jardun 
dezaten. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko. 

 Uztailaren 9ko 17/2015 Legea, Herri 
Babeserako Sistema Nazionalarena. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

mailto:babeszibila@getxo.eus
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NAN, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa. 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-data. 

 Datu akademikoak eta profesionalak. 

 Datuen kategoria bereziak: Osasuna. 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak. 

 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei 

Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza  

 BFAren Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzua 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Administrazio publikoa edo sektore publikoko beste 
erakunde batzuk 

 Herritarrak. 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.2.3. Portu Zaharreko plan berezian jasotako 
jarduketak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: babeszibila@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

mailto:babeszibila@getxo.eus
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datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Algorta auzoko alde zaharreko larrialdien prebentzioa 
eta arreta, eta segurtasunaren kudeaketa. 

 Portu Zaharreko bizilagunak eta, oro har, herritarrak 
kontzientziatzea. Izan daitezkeen arriskuak 
identifikatzea eta horiei aurre egiteko jardun-neurriak 
zehaztea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko. 

 Uztailaren 9ko 17/2015 Legea, Herri 
Babeserako Sistema Nazionalarena. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Portu Zaharreko bazkideak 

 Herritarrak 

 Jabeak edo errentariak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, e-maila, sinadura, 

telefonoa, helbidea. 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-data. 

 Datu akademikoak eta profesionalak. 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Inguruabar sozialak 

 Datuen kategoria bereziak: Osasuna. 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Sektore publikoko beste administrazio eta erakunde 
batzuk 

 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei 

Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza  

 BFAren Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzua. 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 
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Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera. 

 Administrazio publikoa edo sektore publikoko beste 
erakunde batzuk 

 Herritarrak. 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

1.3.2.4 Espazio publikoaren kudeaketa 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: babeszibila@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak 

 Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko 
eskaerei buruzko espedienteak izapidetzea, espazio 
publikoaren erabilera berezia, kaleko salmenta-
jarduera eta horiekin lotutako zehapen-espedienteak. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Abenduaren 23ko 10/2015 Legea, Jendaurreko 
Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzkoa. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa. 

 33/2003 Legea, Herri Administrazioen 
Ondareari buruzkoa. 

 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen 
zigortzeko ahalmenari buruzkoa. 

 Azaroaren 17ko 37/2003 Legea, Zaratari 
buruzkoa. 

 7/94 Legea, maiatzaren 27koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko merkataritza-jarduerari 
buruzkoa, ekainaren 25eko 7/2008 Legeak 
aldatua. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Ordezkariak  

 Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa, zenbaki profesionala  

 Titulazioak, datu akademikoak eta profesionalak: 
Elikagaien manipulatzailearen txartela edo ziurtagiri 
baliokidea, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren 
elikagai-establezimenduen erroldako inskripzio-
ziurtagiria. 

  Datu fiskalak. 

 Matrikula 

 Aseguruak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak, 
erakunde autonomoak. 

 Sektore publikoko beste administrazio batzuk: Eusko 
Jaurlaritzako Jokoen eta Ikuskizunen Zuzendaritza, 
Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, SOS-Deiak, 
Getxoko Kirol Portua, Bizkaia transbordadorea, Bilboko 
Portu Agintaritza, Eusko Jaurlaritzako Trafikoko 
Lurralde Bulego, BFAko Prebentzio, Su Itzaltze eta 
Salbamendu Zerbitzua, Euskal Herriko Kostaldeen 
Mugapea, besteak beste. 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen 
bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren 
ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko 
dira, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu 
Kudeaketa Integralari eta Dokumentu Ondareari 
buruzko ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Sektore publikoko beste administrazio batzuk 

 Tokiko erakunde autonomoak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 
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2. HIRI GARAPEN IRAUNKORRAREN EREMUA 

2.1 Plangintza, Kudeaketa eta Hirigintza-diziplina Arloa. Udal eraikinak 

2.1.1 HIRIGINTZA 

2.1.1.1. Hirigintza-plangintza 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: hirigintza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hirigintza-plangintza 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 
2/2006 Legea 

 2159/1978 Errege Dekretua, ekainaren 23koa, 
Lurzoruaren Araubideari eta Hiri 
Antolamenduari buruzko legea garatu eta 
aplikatzeko hirigintzako kudeaketari buruzko 
araudia onartzen duena 

 Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko 
neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 
Dekretua 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langile publikoak – pertsonala  

 Pertsona juridikoak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, IFZ, izen-abizenak, helbidea, 
e-maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna 

mailto:hirigintza@getxo.eus
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 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, 
Estatuaren Administrazio Orokorra, Bizkaiko Foru 
Aldundia, Portu Agintaritza 

 Jabetza Erregistroa 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

 Jabetza Erregistroa 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.1.1.2. Kudeaketa Urbanistikoa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: hirigintza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hirigintza-plangintzaren exekuzioa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 
2/2006 Legea  
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 3288/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 
25ekoa, Lurzoruaren Araubideari eta Hiri 
Antolamenduari buruzko Legea garatu eta 
aplikatzeko Hirigintzako kudeaketari buruzko 
Araudia onartzen duena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langile publikoak – pertsonala  

 Pertsona juridikoak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, IFZ, izen-abizenak, helbidea, 
e-maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, 
Estatuaren Administrazio Orokorra, Bizkaiko Foru 
Aldundia, Portu Agintaritza 

 Jabetza Erregistroa 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 
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2.1.1.3. Hirigintza Diziplina 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: : hirigintza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hirigintza-plangintzaren eta kudeaketa tresnen bidez 
egin nahi den esku-hartzearen adostasuna egiaztatzea. 
Erreakzioa hirigintza legezkotasuna berrezartzean 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 
2/2006 Legea  

 3288/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 
25ekoa, Lurzoruaren Araubideari eta Hiri 
Antolamenduari buruzko Legea garatu eta 
aplikatzeko Hirigintzako kudeaketari buruzko 
Araudia onartzen duena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langile publikoak – pertsonala  

 Pertsona juridikoak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, IFZ, izen-abizenak, helbidea, 
e-maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, 
Estatuaren Administrazio Orokorra, Bizkaiko Foru 
Aldundia, Portu Agintaritza 

mailto:hirigintza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Jabetza Erregistroa 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.2 Azpiegitura, obra eta zerbitzuak Arloa. Ingurumena 

2.2.1 AZPIEGITURA ETA ZERBITZUAK 

2.2.1.1. Bide publikoaren kudeaketa osoa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa:  
administrazioa.injinerotza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Bide publikoaren kudeaketa osoa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Auzokoak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Eskatzaileak 

mailto:administrazioa.injinerotza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.2.1.2. Kanpo kontraten kudeaketa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa:  
administrazioa.injinerotza@getxo.eus 
 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Kanpo kontraten kudeaketa 

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

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

mailto:administrazioa.injinerotza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus


 

67 
 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, sinadura, 
argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, generoa 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak: antzinatasuna eta 
kategoria 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.2.1.3. Txartel Organikoa 
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Arduradunaren Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak tuak babesteko 
eskuordetutako pertsonarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: organikoa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C dalaP4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Birziklapen eta zaramaren oinarrizko zerbitzuen 
kudeaketa, txartel bidez 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 
uztailaren 28ko 22/2011 Legea 

 Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
azaroaren 19ko 2008/98/CE Zuzentaraua, 
hondakinei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzailea 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, 
helbidea, sinadura, telefonoa, faxa, 
hartzailearen IPa, nabigazio-datuak, posta 
elektronikoa 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

mailto:organikoa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

2.2.2 INGURUMENA 

2.2.2.1. Ingurumen-espedienteak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: ingurugiroa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udalaren Ingurumen Arloak izapidetutako 
espedienteen kudeaketa osoa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 

 6/1993 Legea, urriaren 29koa, Animalien 
Babesarena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria, 
nazionalitatea 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
txakurraren asegurua 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak: Zigor Arloko egiaztagiria 

mailto:ingurugiroa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 
herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Herri Administrazioaren organoak: Eusko Jaurlaritza 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.2.2.2. Kontzientziazioa eta komunikazioa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: ingurugiroa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Ingurumenaren inguruan komunikatzea eta 
kontzientziatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira  

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

mailto:ingurugiroa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus


 

71 
 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, e-maila, telefonoa, 
argazkia 

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

 Ez da ageri  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.2.2.3. Ingurumen zerbitzuak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: ingurugiroa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Ingurumenarekin erlazionatutako udal zerbitzuak 
kudeatzea 

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

mailto:ingurugiroa@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 EAEko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorra 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria, 
nazionalitatea 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta lanbidekoak: partaideen azterlanak  

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
kontu korronteak (bizikleta zerbitzua) 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

2.3 Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza Arloa 

2.3.1 KONTRATAZIOA ETA EROSKETAK 

2.3.1.1. Administrazio kontratazioaren kudeaketa 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontratazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Kontratu-espedienteen kudeaketa eta tramitazioa 

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

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Barne bezeroak 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak- lizitatzaileak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, jaioterria, 
jaiotako herrialdea 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Merkataritza-informazioa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

mailto:kontratazioa@getxo.eus
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 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio batzuk: KEAO Eusko Jaurlaritza 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

 Kontratatzailearen profila 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa: Ogasuna, GSDO, Kontratisten 
Erregistroa 

 Enpresa pribatuak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

2.3.2 ONDAREA 

2.3.2.1. Ondare-espedienteen kudeaketa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontratazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Ondarearen kudeaketa, zaintza eta babesa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

mailto:kontratazioa@getxo.eus
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 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Administrazio 
Publikoen Ondareari buruzkoa 

 Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko 
abenduaren 16ko Legea 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Bezeroak eta erabiltzaileak 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Ikasleak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria, 
nazionalitatea 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 
(premia bereziak dituzten pertsonentzako partzelak) 

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

 Notarioak eta erregistratzaileak 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko 
Foru Aldundia, Estatu Gobernuaren Ordezkariordetza 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.3.2.2. Ondare historikoa eta artistikoa babesteko diru-laguntza 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontratazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Ondare historikoa eta artistikoa babesteko diru-
laguntza 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Elkarteetako kideak 

 Hornitzaileak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Diru-laguntzen datu-base nazionala 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 

mailto:kontratazioa@getxo.eus
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Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

2.3.3 ETXEBIZITZA 

2.3.3.1. Etxebizitza 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontratazioa@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Lurzoruaren udal ondarearen baliabideak kudeatzea, 
eraikitako ondarea sustatzea eta etxebizitzaren 
zeregin sozial egokia bultzatzea, etxebizitza publikoa 
sustatuz 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

 Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 
2/2006 Legea 

 Etxebizitzaren 3/2015 Legea, ekainaren 18koa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Bezeroak eta erabiltzaileak 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

mailto:kontratazioa@getxo.eus
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 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, jaioterria, 
jaiotako herrialdea 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
laguntza sozialak edo arlokoekin bateraezinak diren 
bestelakoak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 
(premia bereziak dituzten pertsonak) 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

3. TOKIKO EKONOMIA GARAPENAREN EREMUA 

3.1 Ekonomia Sustapen Arloa 

3.1.1 TURISMOA 

3.1.1.1. Erreserba zerbitzua 
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Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: turismo.ereaga@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Bisitariek eta turistek eskatzen dituzten zerbitzuak 
izapidetzea 

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

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Enpresak 

 Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, e-maila,   
telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: adinaren araberako 
multzokatzea 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Enpresa turistikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

mailto:turismo.ereaga@getxo.eus
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3.1.1.2. Hedapen turistikoa 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: turismo.ereaga@getxo.eus 

IFZ: P4805300CC 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxoko eskaintza turistikoa zabaltzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 
edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, irudia. 

 Gizarte-inguruabarrak: jatorria 

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

 Aldez aurretik baimena emanda, sare sozialetan, 
liburuxketan, webgunean, hedabide instituzionaletan, 
argitalpenetan eta komunikabideetan Argazkiak edo 
irudiak  argitaratzea, 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

mailto:turismo.ereaga@getxo.eus
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3.1.2. SUSTAPEN EKONOMIKOA 

3.1.2.1 Ekonomia sustatzea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: getxolan@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udalerriko enpresen sarea bultzatzea. 

 Aholkularitza eta prestakuntza tokiko enpresa-sareari 
eta ekintzaileei. 

 Laguntza ekonomikoen eta dirulaguntzen kudeaketa. 

 Enpresak dinamizatzeko eta sustatzeko ekintzak. 

 Prospektiba sozioekonomikoa. 

 Ekonomia sustatzeko espazioak erreserbatzeko 
kudeaketa. 

 Terrazak instalatzeko espazio publikoa okupatzeko 
espedienteak kudeatzea eta izapidetzea. 

 Ekonomia sustatzeko jarduerak zabaltzea, 
komunikatzea eta hedatzea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 

tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati 

edo gehiagori begira 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 

tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-

eginbeharra betetzeko. 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 

Erakundeei buruzkoa. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

 38/2003 Lege Orokorra, dirulaguntzei buruzkoa. 

 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Pertsona ekintzaileak. 

 Herritarrak 

 Legezko ordezkariak. 

 Harremanetarako pertsonak. 

 Eskatzaileak. 

 Onuradunak. 

 Enplegu-eskatzaileak. 

 Kargu publikoak dituzten pertsonak 

 Hornitzaileak 

 Etorkinak 

mailto:getxolan@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Elkartekideak edo kideak. 

Datu pertsonalen kategoriak   Identifikatzaileak: NAN, IFZ, AIZ, pasaporte-zenbakia, 

izen-abizenak, helbidea, e-maila, sinadura, telefonoa, 

faxa. 

 Ezaugarri pertsonalak eta sozialak: adina, jaioteguna 

eta jaioterria, nazionalitatea, sexua, seme-alaba 

kopurua, egoera zibila. 

 Irudiak (argazkia eta bideoak) 

 Soinuak 

 Sare sozialak (Twitter, Facebook eta Instagram 

profilak, besteak beste). 

 Akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, 

tituluak, lanbide-esperientzia, lanbidea, lanpostua, 

lan-egoera. 

 Elkarteetako eta klubetako kide izatea, besteak beste. 

 Lizentziak edo baimenak. 

 Propietateak edo jabetzak. 

 Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruetakoak. 

Bazterketa-arriskua (DSBE, etxegabetasuna). 

 Merkataritza-informazioari buruzko datuak. 

 Ondasunen eta zerbitzuen transakzioei buruzko 

datuak. 

 Delituen biktimak (genero-indarkeria eta sexu-

esplotazioko salerosketa) 

 Zerga-betebeharrei buruzko datuak. 

 Datuen kategoria bereziak: Osasuna 

(minusbaliotasunak, adikzioak eta toxikomaniak) 

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

 Arduradunarekin zuzenean lotutako erakundeak. 

 Sektore publikoko erakundeak eta beste administrazio 

batzuk. 

 Hornitzaileak. 

 Dirulaguntzen datu-base nazionala. 

 Aldez aurretik baimena emanda, argazkiak edo irudiak 

argitaratzea sare sozialetan, bideoetan, liburuxketan, 

webguneetan, hedabide instituzionaletan, 

argitalpenetan eta komunikabideetan, karteletan eta 

markesinetan, besteak beste. 

 Bizkaiko Foru Aldundiari laga ahal izango zaizkio, aldez 

aurretik baimena emanda, datu-kategoria berezikoak 

(osasuna), bai eta genero-indarkeriaren eta sexu-

esplotazioaren salerosketaren delituen biktima 

izatearenak ere. 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
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erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Hornitzaileak. 

 Administrazio publikoak. 

 Enpresak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

3.2 Espazio publikoa 

3.2.1.1. Espazio publikoaren kudeaketa 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: babeszibila@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Espazio publikoaren kudeaketa osoa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Abenduaren 23ko 10/2015 Legea, Jendaurreko 
Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzkoa 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzei buruzkoa 

 Otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen 
Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 

mailto:babeszibila@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Ordezkariak  

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa, zenbaki profesionala  

 Elikagaien manipulatzaile-txartela (eremu publikoa) 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak: 
Udalaren Babes Zibilaren Arloa, Udaltzaingoa, Getxo 
Kirolak, kultura, kontu-hartzailetza 

 Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritzako Jokoen 
eta Ikuskizunen Zuzendaritza, Estatuko Segurtasun 
Indar eta Kidegoak, SOS-Deiak, Getxoko Kirol Portua, 
Bizkaia transbordadorea, Bilboko Portu Agintaritza, 
Eusko Jaurlaritzako Trafikoko Lurralde Bulegoa 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

4. UDAL ANTOLAKETAREN EREMUA 

4.1 Idazkaritza orokorraren Arloa 

4.1.1. IDAZKARITZA 

4.1.1.1. Prozedura judizialak 
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Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak 

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Toki erakundearen eta erakunde autonomoen babes 
eta ordezkaritza 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Auzi-jartzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, 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 

 Datuen kategoria bereziak: iritzi politikoak, sinesmen 
erlijiosoak edo filosofikoak edo afiliazio sindikala, eta 
datu genetikoen tratamendua, osasunari edo sexu 
bizitzari buruzko datuak edo pertsona fisikoaren sexu 
orientazioari buruzkoak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

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 segurtasun-
neurriak 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 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.2. Udal organoen egintzak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C: ko Ukalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal organoen ohiko funtzionamenduaren kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza- eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Datuen kategoria bereziak: iritzi politikoak, sinesmen 
erlijiosoak edo filosofikoak, osasunari buruzko datuak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste herri-administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, 
Estatu Gobernuaren Ordezkariordetza 

 Udalaren webgunea 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.3. Dekretuak eta ebazpenak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C: ko Udalalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Dekretu eta ebazpen moldeko udal ebazpenak 
kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 

tratamenduaren arduradunari emandako botere 

publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 

beharrezko tratamendua.  

 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Praktikaldiko ikasleak  

 Hornitzaileak 

 Elkarteak edo kideak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Jabeak edo errentariak 

 Ikasleak 

 Gurasoak edo tutoreak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura elektronikoa, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Datuen kategoria bereziak: afiliazio sindikala, 
osasunari buruzko datuak  

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste herri-administrazio batzuk 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 
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Datuen jatorria (interesduna ez den 
beste pertsona batek eman baditu) 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.4. Zinegotzien ondasunen eta jardueren erregistroa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Biz 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Zinegotzien ondasunen eta jardueren erregistroa 
kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua.  
 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, 
sinadura 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila, araubide 
ekonomikoa, elkarbizitza-unitatea, oinordeko 
kopurua, ardurapean dauden aurrekoak 

 Akademikoak eta profesionalak: jarduerak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Merkataritza-informazioa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Argitalpen partziala webgunean 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.5 Bilkuraren grabazioa eta informazio-batzordeak. 
Bideoaktak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal bilkurak eta informazio-batzordeak bideo 
formatuan grabatzea, indarrean dagoen legeriari 
jarriki. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Kargu publikoak 

 Langileak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: irudia, audioa eta bideoa eta 
argazkia 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Webgunea 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.6. Erregistro orokorra 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Dokumentuen Erregistro Orokorraren kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, 

emaila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak: 
Erakunde autonomoa 

 Sektore publikoko beste administrazio publiko, 
entitate edo erakunde batzuk 

 Herritarrak. 

 Pertsona fisikoak eta juridikoak 

 Erregistro publikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Administrazio publikoa 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.1.7. Gaitutako funtzionarioen erregistroa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C o Ud 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Gaitutako Funtzionarioen Erregistroaren 
funtzionamendurako beharrezkoak diren datuen 
tratamendua. 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 
(12. eta 14. Artikuluak) 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langile publikoak eta funtzionarioak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea,  
erakundearen emaila, sinadura, sinadura elektronikoa, 
erakundearen telefonoa, faxa 

 Enpleguari buruzko xehetasunak. Administrazio-
identifikazioa. LPZko lanpostua, dagokion arloa eta 
unitatea 

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

 Administrazio Publikoa 

 Erakunde publikoak eta sektore publikoko beste 
entitate batzuk. 

 Herritarrak 

 Beste administrazio publiko batzuetako langile 
funtzionario gaituen erregistroak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Administrazio publikoa 

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C o Udal 

DBO: datuak@getxo.eus 
 

Tratamenduaren helburuak  Getxoko Udalak Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
babesean sinatutako Hitzarmenen Erregistroa 
kudeatzea.  

 

Tratamenduaren oinarri juridikoa 
 DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika 

dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko 

beharrezko tratamendua. 

 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoarena. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 

tratamenduaren arduradunari emandako botere 

publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 

beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kategorien edo 
kolektiboen deskribapena 
 

 Herritarrak. 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak 
 Identifikatzaileak: NAN, izen-abizenak, helbidea, e-

maila, sinadura, telefonoa, faxa. 

 Profesionalak 

 Enpleguari buruzko xehetasunak 

Datu pertsonalak jakinarazi zitzaizkien 
edo jakinaraziko zaizkien hartzaileen 
kategoriak, hirugarren herrialdeetako 
edo nazioarteko erakundeetako 
hartzaileak barne 

 Arduradunarekin lotura zuzena duten erakundeak. 

 Erregistro publikoak  

 Administrazio publikoak, organismo publikoak eta 
zuzenbide publikoko erakundeak.  

 Elkarteak eta fundazioak. 

 Herritarrak. 

 Web-orrian eta, hala badagokio, aldizkari ofizialetan 
argitaratzea. 

Ahal denean, datu-kategoriak 
ezabatzeko aurreikusitako epeak; 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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Ahal denean, segurtasuneko neurri 
teknikoen eta antolaketa-neurrien 
deskribapen orokorra. 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

Datuen jatorria   Interesduna 
 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik 

Tratamendu-bolumena (AR)  0tik 10.000ra 
 

 

4.1.2. ZERBITZU OROKORRAK 

4.1.2.1 Biztanleen errolda 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C o Udala 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Honako hauen administrazio kudeaketa: biztanleen 
erroldako altak, bajak, aldaketak eta ziurtapenak, 
etxebizitza eta ohiko bizilekua egiaztatzea nahiz 
funtzio estatistiko publikoa betetzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena  

 4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Herritarrak 

 Legezko ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea,  
sinadura, telefonoa. emaila 

 Gizarte-inguruabarrak: nazionalitatea, sexua, 
hizkuntza 

 Akademikoak eta profesionalak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio publiko batzuk eta sektore 
publikoko entitate batzuk: INE, EUSTAT… 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.2.2. Artxiboa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C o  

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Dokumentazioa zaintzea, ematea eta jasotzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

•    5/2022 Legea, ekainaren 23koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko dokumentu-kudeaketa integralari eta 
dokumentu-ondareari buruzkoa. 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo kategorien 
deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
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 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, 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 

 Datuen kategoria bereziak: etnia- edo arraza-jatorria, 
iritzi politikoak, sinesmen erlijiosoak edo filosofikoak 
edo afiliazio sindikala, eta datu genetikoen 
tratamendua, pertsona fisikoak akatsik gabe 
identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari edo sexu 
bizitzari buruzko datuak edo pertsona fisikoaren sexu 
orientazioari buruzkoak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Beste administrazio publiko batzuk eta sektore 
publikoko entitate batzuk: INE, EUSTAT… 

 Interesdunak, aldez aurretik eskatuta. 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen 
orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan xedatutakoari 
jarraikiz. 

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

 Herri Administrazioa  

 Interesduna 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.2.3. Hauteskundeak 
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Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak eta, halakorik 
balego, erantzukidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko eskuordetutako 
pertsonarenak adunaren izena eta  

  Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C o  

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hauteskundeak egitea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 
Lege Organikoa, ekainaren 19koa 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Legezko ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, 
sinadura 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna, 
nazionalitatea 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Hauteskunde-administrazioa 

 Administrazio publikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesdunak 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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4.1.2.4. Ondare-erantzukizuna 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ:P4805300Comena@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Ondare-erantzukizunaren espedienteak kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 

 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoarena 

 DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoak erabiliz egindako misioa betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak (erreklamatzaileak eta lekukoak) 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, adina, 
nazionalitatea, jaioterria 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
Kontu zenbakia 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak  

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Aseguru-erakundeak 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Aseguru-artekaritza 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Sektore publikoko administrazioak eta beste entitate 
batzuk 

 Enpresak (aseguru-etxeak, kontratatzaileak…) 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.2.5. Ezkontza zibilak udaletxean 

 

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

  Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C aForu kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 9446600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udaletxean ezkontza egiteko izapideak kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Kode zibila 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Erregistro zibila 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.1.2.6. Udaleko aseguru pribatuak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: idazkaritza@getxo.eus 

IFZ: P4805300C odalaFo 
 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal aseguramenduaren kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Legezko ordezkariak 

 Onuradunak 

mailto:idazkaritza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Ezaugarri pertsonalak: adina, jaiotza-eguna 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Artezkaritza  

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

4.2 Kontu-hartzailetza orokorraren Arloa 

4.2.2 ESKU HARTZEA 

4.2.1.1. Aurrekontu-ordainketak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontuhartzailetza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

mailto:kontuhartzailetza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren helburuak  Hornitzaileentzako, diru-laguntzen jasotzaileentzako 
eta udal pertsonalarentzako ordainketak kudeatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, 
martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunei buruzko 
Legearen Testu Bategina onetsi zuena 

 Abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu 
Arauemailea, Aurrekontuei buruzko 
abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau 
Orokorraren testu bategina onesten duena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 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 datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.2.1.2. Aldez aurretiko esku-hartzea 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: kontuhartzailetza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Legezkotasuna kontrolatzea 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, 
martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunei buruzko 
Legearen Testu Bategina onetsi zuena 

 Abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu 
Arauemailea, Aurrekontuei buruzko 
abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau 
Orokorraren testu bategina onesten duena 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, telefonoa, faxa 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

mailto:kontuhartzailetza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari komunikatu zaizkion edo 
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 
herrialde bateko hartzaileak edo 
nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

4.3 Diruzaintza Arloa 

4.3.2 DIRUZAINTZA 

4.3.1.1. Diruzaintza  

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: diruzaintza@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal diruzaintzaren kudeaketa 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua, tokiko 
ogasunei buruzkoa 

mailto:diruzaintza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Orokorra 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Bezeroak eta erabiltzaileak 

 Hornitzaileak 

 Herritarrak 

 Zergadunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, telefonoa, faxa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 
kontu zenbakia 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Gizarte Segurantzaren erakundeak 

 Erregistro publikoak 

 Elkargo profesionalak 

 Zerga-administrazioa 

 Herri Administrazioaren organoak  

 Notarioak eta prokuradoreak 

 Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Europar Batasunaren erakundeak 

 Diru-betebeharrak betetzen jarduten duten 
erakundeak 

 Banketxeak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak 

 Aseguru-erakundeak 

 Sindikatuak eta pertsonalaren batzordeak 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

 Ararteko 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  
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Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 

4.3.1.2. Udal zergen eta diru-bilketaren kudeaketa 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: zergadunak@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Udal zergen kudeaketa, bai eta zuzenbide publiko edo 
pribatuko bestelako udal sarrerena ere 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua, tokiko 
ogasunei buruzkoa 

 2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Orokorra 

 Maiatzaren 18ko 4/2016 Foru Araua, ondasun 
higiezinen zergari buruzkoa 

 Martxoaren 17ko 2/1992 Foru Dekretu 
Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko 
Zergari buruzko ekainaren 30eko 6/1989 Foru 
Arau Orokorraren testu bategina onesten duena 

 Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Udal Zergari 
buruzko ekainaren 30eko 7/1989 Foru Araua 

 Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 30eko 10/1989 Foru Araua 

 Hiri izaerako lurren balioaren gehikuntzaren 
gaineko zergari buruzko ekainaren 30eko 
8/1989 Foru Araua 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Zergapekoak 

 Subjektu pasiboak 

 Obligaziodunak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Onuradunak 

mailto:zergadunak@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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 Kargu publikodunak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 
(mugikortasun urria duten pertsonak) 

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

 Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak 

 Zerga-Administrazioa: Bizkaiko Foru Aldundia 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera edo ordezkaria 

 Herri Administrazioa  

 Notarioak 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

4.3.1.3. Udal hilerria 

Arduradunaren izena eta 
harremanetarako datuak, eta, hala 
badagokio, erantzunkidearenak, 
arduradunaren ordezkariarenak eta 
datuak babesteko ordezkariarenak. 

Getxoko Udala 
Foru kalea, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: diruzaintza@getxo.eus 
IFK: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren xedeak  Udal hilerriaren kudeaketa 

mailto:diruzaintza@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
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Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika 
dakiokeen legezko eginbehar bat betetzeko 
beharrezko tratamendua. 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa 

 

Interesdunen kategorien edo 
kolektiboen deskribapena 

 Enplegatuak – langileria 

 Hiritarrak 

 Legezko ordezkariak 

 Eskatzaileak 

 Kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: NAN, izen-deiturak, posta helbidea, 
helbide elektronikoa, telefono-zenbakia, faxa. 

 Ekonomia, finantza eta aseguru arloko datuak: kontu-
zenbakia. 
 

Datu pertsonalak jakinarazi zitzaizkien 
edo komunikatuko zaizkien hartzaileen 
kategoriak, hirugarren herrialdeetako 
edo nazioarteko erakundeetako 
hartzaileak barne. 

 Arduradunarekin harreman zuzena duten erakundeak 

 Administrazio publikoko organoak 

 Segurtasun Indar eta Kidegoak 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

 Aseguru-etxeak 

Ahal denean, datu-kategoriak 
ezabatzeko aurreikusirik dauden epeak. 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko 
ekainaren 23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal denean, segurtasun arloko neurri 
teknikoen eta antolakuntza-neurrien 
deskribapen orokorra. 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

Datuen jatorria (interesdunak ez diren 
beste pertsona batzuek emandakoak 
badira) 

 Interesdunarena 
 

Nazioarteko datu-transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik 
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4.4 Langileria eta Antolaketa Arloa 

4.4.2 LANGILEAK 

4.4.1.1. Langileak 

 

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

Getxoko Udala 
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia) 
Telefono-zenbakia: 944660000 
Helbide elektronikoa: langileria@getxo.eus 
IFZ: P4805300C 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Langileen kudeaketa, langileen hautaketa eta 
sustapena, prestakuntza, lan arriskuen prebentzioa eta 
kontratazioaren eta lan-poltsen kudeaketa. Lan- eta 

sexu-jazarpena eta lan arloko bortizkeria. 
Presentziaren ordutegi kontrola, altak, bajak, 
baimenak, oporrak, bateraezintasunak, aurrerakinak 
nahiz laneko eta funtzionarioen esparruko beste 
edozein alderdi. Nominen kudeaketa. Getxoko 
Udaleko Laguntza Batzordearen espedienteak 
kudeatzea. 

Tratamenduaren oinarri juridikoa  DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du 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 

 DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzeko 

 Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea, 
uztailaren 6koa 

 Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legeari buruzko testu bategina onartzen duen 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege 
Dekretua 

 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 
23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu 
bategina onartzen duena 

 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa  

 Lan-arriskuak prebenitzeko azaroaren 8ko 
31/1995 Legea  

 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, EAEko 
poliziarena 

mailto:langileria@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus


 

111 
 

 DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-
zuzenbidearen eta segurtasun eta babes sozialaren 
alorrean dituen betebeharrak konplitzeko eta 
eskubide espezifikoak egikaritzeko, horrela 
baimentzen duen neurrian Batasuneko edo estatu 
kideetako zuzenbideak edo interesdunaren oinarrizko 
eskubideak eta interesak errespetatzeko berme 
egokiak ezartzen dituen eta estatu kideetako 
zuzenbidearekin bat datorren hitzarmen kolektibo 
batek. 

Interesdunen kolektiboen edo 
kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Eskatzaileak 

 Onuraduna 

 Aurrekoak 

 Ondorengoak 

 Kargu publikodunak 

 Ordezkari sindikalak 

 Hirugarrenen langileak 

 Adjudikaziodunen datuak 

 Langile pasiboak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-
maila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa, Gizarte 
Segurantzaren zenbakia 

 Ezaugarri pertsonalak: familia-liburua, sexua, jaiotza-
eguna, jaioterria, seme-alaben kopurua 

 Gizarte-inguruabarrak: egoera zibila 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak: konpentsazioak 
eta kalte-ordainak 

 Zigor-zehapenak: genero-indarkeria 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-
kategoriari 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  

 Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Europar Batasunaren erakundeak 

 Banketxeak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak 

 Aseguru-erakundeak 

 Osasun-erakundeak 

 Sindikatuak eta pertsonalaren batzordeak 

 Beste herri-administrazio batzuk: EUSTAT, INE, Justizia 
administrazioa, bestelako toki erakundeak 
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 Elkarkidetza BGAE 

 Webgunea 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean 
tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Kudeaketa 
Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko ekainaren 
23ko 5/2022 Legearen arabera ere. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 
tekniko eta antolakuntzakoen 
deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-
neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 
arautzen duen 311/2022 Errege Dekretuan 
xedatutakoari jarraikiz. 

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

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transferentziarik egitea 

 


