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GETXO KIROLAK 

1. Pertsonala 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Giza baliabideak, nomina eta lan-arriskuen 

prebentzioa 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 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.  

• 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 

23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu 

bategina onartzen duena. 

• 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. 

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena 

 Langileak – pertsonala  

 Kargu publikodunak 

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

maila, sinadura, argazkia, telefonoa, Gizarte 

Segurantzaren zenbakia 
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 Ezaugarri pertsonalak 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak 

 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  

 Gizarte Segurantzaren erakundeak 

 Zerga-administrazioa 

 Segurtasun Kidego eta Indarrak 

 Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak 

 Aseguru-erakundeak: Elkarkidetza, BGAE 

 Epaitegiak eta auzitegiak 

 Beste herri-administrazio batzuk 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko 

uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

2. Erabiltzaileak 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 



 

3 

 

Tratamenduaren helburuak  Instalazioak erabiltzen dituzten pertsonen datuak 

kudeatzea 

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 

 Langileak – pertsonala  

 Erabiltzaileak 

 Bazkideak 

 Herritarrak 

 Bertako erabiltzaileak  

 Hezkuntza-taldeak    

 Klubetako kideak   

 Harremanetarako pertsonak  

 Kargu publikoak 

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

maila, sinadura, argazkia, telefonoa. 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak: ikasleak 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak: 

kontu korronte zenbakia 

 Zigor-zehapenak 

 Datuen kategoria bereziak: osasunari edo pertsona 

fisikoaren sexu orientazioari 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 toki-administrazio batzuk  

 Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak  

 Aseguru-etxeak  

 Osasun-erakundeak  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko 

uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-

neurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala 

Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen 

3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz. 
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Datuen jatorria (interesduna ez den 

beste pertsona batek eman baditu) 

 Interesduna bera 

 Herri Administrazioa 

 Kirol- eta hezkuntza-erakundeak  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

3. Getxo Kirolak-en jarduerak    

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak  

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Getxo Kirolak-en jardueren 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.b) Tratamendua beharrezkoa bada 

interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo 

interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak 

aplikatzeko.  

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena 

 Langileak - pertsonala 

 Bezeroak eta erabiltzaileak  

 Hornitzaileak  

 Bazkideak, Klubak edo kideak  

 Herritarrak  

 Interesdunak  

 Ikasleak  

 Legezko ordezkariak  

 Kargu publikodunak  

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

maila, sinadura, argazkia, telefonoa. 

 Ezaugarri pertsonalak  

 Gizarte-inguruabarrak  

 Akademikoak eta profesionalak  



 

5 

 

 Enpleguaren xehetasunak  

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak  

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak  

 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 

 Bankuak, aurrezki-kutxak. 

 Enpresa laguntzaileak  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko 

uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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  

 Erakundeak, Klubak, erakunde pribatuak  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

4. Hornitzaileak eta laguntzaileak  
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak  Hornitzaileen eta gizarte eta komunitatearen aldeko 

lanak egiten dituzten pertsonen kudeaketa  

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

interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo 

interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak 
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aplikatzeko. 

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena 

 Langileak - pertsonala  

 Hornitzaileak  

 Herritarrak  

 Legezko ordezkariak  

 Kargu publikodunak  

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: NANa/IFZ, izen-abizenak, helbidea, 

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

 Ezaugarri pertsonalak 

 Gizarte-inguruabarrak 

 Akademikoak eta profesionalak  

 Enpleguaren xehetasunak 

 Merkataritza-informazioa 

 Ekonomia- zein finantza-datuak eta aseguru-datuak  

 Ondasun eta zerbitzuen transakzioak  

 Zigor-zehapenak 

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  

 Notarioak eta prokuradoreak  

 Segurtasun Kidego eta Indarrak  

 Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak  

 Aseguru-etxeak  

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko 

uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

 Enpresa pribatuak  

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 
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5. Bideo-zaintza  
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak   Bideo-zaintza eta sarbide-kontrola  

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

tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati 

edo gehiagori begira.  

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena  

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: irudia 

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 apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 

3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 
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6. Publizitate Instituzionala 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak   Herritarren jarduera fisikoaren sustapen 

instituzionala 

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. 

• 6/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskadiko 

Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari 

buruzkoa 

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituena  

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena  

 Jarduera fisikoko monitoreak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikagarriak: izen-abizenak, irudi pertsonala 

 Enpleguaren xehetasunak 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Akademikoak eta profesionalak 

 Datuen kategoria bereziak: detektatu gabeak 

Datu pertsonalak zer hartzaile-

kategoriari komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita hirugarren 

herrialde bateko hartzaileak edo 

nazioarteko erakundeak direnean ere 

 Udalaren webgunea 

 Getxoko udalaren eta Getxo Kirolak EAren sare 

sozialak 

 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 
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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 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

7. Parte hartzeko prozesuak 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak   Herritarrak dinamizatzea, Getxo Kirolak Tokiko 

Erakunde Autonomoak abian jartzen dituen parte 

hartzeko prozesuetan.  

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 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

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

maila, telefonoa 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotza-eguna, adina, generoa 
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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 apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 

3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

8. Diru-laguntzak 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 

Tratamenduaren helburuak   Getxo Kirolak-ek deitutako diru-laguntza 

espedienteak 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 
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Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena  

 Herritarrak 

 Interesdunak 

 Legezko ordezkariak 

 Kargu publikoak 

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

maila, telefonoa 

 Enpleguaren xehetasunak 

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 apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 

3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

 

9. Aurrez aurreko hitzorduen kudeaketa 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak eta, halakorik 

balego, erantzukidearenak, 

arduradunaren ordezkariarenak eta 

datuak babesteko eskuordetutako 

pertsonarenak 

Getxo Kirolak 

Makaleta Etorbidea z/g, Getxo (48992 Bizkaia) 

Telefonoa: 94 430 80 70 

Helbide elektronikoa: juridicogk@getxo.eus 

IFZ: G48117600 

DBO: datuak@getxo.eus 
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Tratamenduaren helburuak   Aurrez aurreko hitzordu-eskaerak kudeatzea 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) Tratamendua beharrezkoa da interes 

publikoaren izenean burututako eginkizun bat 

betetzeko. 

Interesdunen kolektiboen edo 

kategorien deskribapena  

 Eskatzaikeak 

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 ageri 

Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko 

aurreikusitako apeak; 

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko 

dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun 

juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 

3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira. 

Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri 

tekniko eta antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta 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 

Datuen nazioarteko transferentziak  Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 

transferentziarik egitea 

 


