2. TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA ETA INFORMAZIO GEHIGARRIA
Hurrengo lerroetan Arabako Batzar Nagusien tratamendu-jardueren erregistroa aurkituko duzu,
bai eta egiten ditugun datu pertsonalen tratamendu guzti-guztien informazio xehatua.
2.1.

Protokoloko ekitaldiak, komunikazioa eta bisitak Batzarretara
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, protokoloko ekintzak, ekitaldiak, bisita
instituzionalak eta Batzar Nagusietara bisita gidatuak antolatzeko. Baita ere komunikaziolanak egiteko, Batzarren jarduerak zabaltzeko eta hedabideekin harremanak izateko.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta b) artikulua. DBLOren 6.1.c)
eta e) artikuluek zilegitasuna ematen digute datuak tratatzeko, apirilaren 22ko Arabako
Batzar Nagusien Funtzionamendu Araudiaren 17/2013 Foru Arauak aitortzen dizkigun
lege-betebeharrak eta botere publikoen baliatzea betetzeko.
DBLOren 6.1.c) artikuluak zilegitasuna ematen digu zure onespenez datuak tratatzeko.
Onespen hori eskatuko dugu soilik Batzarretara bisita egiten duten pertsonen argazkiak
eta bideoak hartzeko. Emandako onespena uneoro kendu ahal izango duzu, Arabako
Batzar Nagusiekin harremanetan jarriz.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatzen ditugun datuak interesdunak edo bere ordezkari legalak emandakoak dira.
Honako datu hauek tratatzen ditugu:
•
•

Identifikazio-datuak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Ekitaldietan hartutako argazkiak Batzar Nagusien sare sozialetan eta web gunean
argitaratuko dira.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
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2.2.

Agerraldi-egileak eta gonbidatuak
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Arabako Batzar Nagusietatik kanpoko pertsonek
egindako agerraldi publikoen kudeaketarako, agerraldiak grabatzeko, agerraldi-egileekin
komunikatzeko eta Batzarren bilkuretara gonbidatutako pertsonei arreta emateko.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c), e) eta a) artikulua. DBLOren
6.1.c) eta e) artikuluek zilegitasuna ematen digute datuak tratatzeko, apirilaren 22ko
Arabako Batzar Nagusien Funtzionamendu Araudiaren 17/2013 Foru Arauak aitortzen
dizkigun lege-betebeharrak eta botere publikoen baliatzea betetzeko.
DBLOren 6.1.a) artikuluak zilegitasuna ematen digu zure onespenez datuak tratatzeko.
Onespena eskatuko da Batzar Nagusietan agerraldia egiten dutenen irudia eta ahotsa
hartzeko eta zabaltzeko. Emandako onespena uneoro kendu ahal izango duzu, Arabako
Batzar Nagusiekin harremanetan jarriz.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatzen ditugun datuak interesdunak edo bere ordezkari legalak emandakoak dira.
Honako datu hauek tratatzen ditugu:
•
•
•
•

Identifikazio-datuak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak
Inguruabar sozialen datuak
Datu akademiko eta profesionalak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Osoko bilkurara gonbidatutakoen datuak lagako zaizkie Arabako Foru Aldundiari eta
Miñoien Zerbitzuari, Aldundiaren Jauregirako sarbidea kontrolatu ahal izan dezaten.
Agerraldien grabazioak Batzarren web gunean argitaratuko dira. Lagapen hauek
legitimatuta daude ganbera legegile gisa bete behar ditugun lege-betekizunak direla-eta.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.

2.3.

Sarbideen kontrola
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Batzar Nagusietarako sarbideen segurtasunkontroletako eta erregistrorako.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1. e) artikulua da. . Artikulu horrek
zilegitasuna ematen digu interes publikoz edo tratamenduaren arduradunari emandako
botere publikoak baliatuz burututako misio bat betetzeko behar diren datuak tratatzeko.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatzen ditugun datuak interesdunak edo bere ordezkari legalak emandakoak dira.
Honako datu hauek tratatzen ditugu:
•
•

Identifikazio-datuak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkie Estatuko segurtasun-indarrei, organo judizialei eta Ministerio
Fiskalari.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.4.

Espediente administratiboen kudeaketa
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu izaera administratiboko espedienteak kudeatzeko
eta izapidetzeko: Kontratazioa, diru-kontuen eta aurrekontuen kudeaketa, jurisdikziobaliabideak, ondarea eta diru-laguntzak.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?

Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.

Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta e) artikulua. Artikulu horiek
zilegitasuna ematen digute zure datu pertsonalak tratatzeko, honako lege hauek ezartzen
dizkiguten botere publikoak baliatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko.
•
•

•
•

17/2013 Foru araua, apirilaren 22koa, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu
Araudiarena.
9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena, zeinaren Espainiako antolamendu
juridikora ekartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB
eta 2014/24/EB direktibak, 2014ko otsailaren 26koak.
6/2005 Foru Araua, otsailaren 28koa, Arabako Zerga Arau Orokorrarena.
Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak emandakoak
dira, bai eta batzarkide-taldeek.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•

Identifikazio-datuak
Ekonomia, finantza eta aseguruei buruzko datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkio Eusko Jaurlaritzari (Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforma),
justizia-auzitegiei eta Euskadiko Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.5.

Osaketa-espedienteen kudeaketa
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu ganberaren osaketako espedienteak kudeatzeko
eta izapidetzeko eta kideak izendatzeko.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?

Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.

Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta e) artikulua. Artikulu horiek
zilegitasuna ematen digute zure datu pertsonalak tratatzeko, honako lege hauek ezartzen
dizkiguten botere publikoak baliatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko:
•
•
•
•

17/2013 Foru araua, apirilaren 22koa, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu
Araudia aldatzekoa.
6/2005 Foru Araua, otsailaren 28koa, Arabako Zerga Arau Orokorrarena.
1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien
Interes Gatazkak Arautzen dituena.
3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskadiko Autonomia Estatutuarena.

Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak emandakoak
dira, bai eta hauteskunde-batzarrak eta batzarkide-taldeek.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•
•
•
•
•

Identifikazio-datuak
Ezaugarri pertsonalen datuak
Inguruabar sozialen datuak
Datu akademiko eta profesionalak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak
Ekonomia, finantza eta aseguruei buruzko datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkie Arabako Foru Aldundiari eta Arabako Batzar Nagusiek beste
instituzio batzuetan dituzten ordezkariei. Batzarkideen identifikazio-datuak Batzarren
web gunean argitaratuko dira.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.6.

Espediente parlamentarioen kudeaketa
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu izaera parlamentarioko espedienteak kudeatzeko
eta izapidetzeko: araugintza-ekimenak, galderak, informazio-eskaerak, aurrekontuizapidea.

Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta e) artikulua da. Artikulu
horiek zilegitasuna ematen digute zure datu pertsonalak tratatzeko, honako lege hauek
ezartzen dizkiguten botere publikoak baliatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko.
•
•

17/2013 Foru araua, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu Araudia
aldatzekoa.
3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskadiko Autonomia Estatutuarena.

Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak emandakoak
dira, bai eta batzarkide-taldeek.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•

Identifikazio-datuak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkio Arabako Foru Aldundiari.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.7.

Giza baliabideen kudeaketa
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu batzarretako langileen lan-harremanen
kudeaketarako (funtzionarioak, aldi baterako langileak eta batzarkideak). Nominak egitea,
dietak, bajen kudeaketa, orduen kontrola.

Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.

Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta b) artikulua. DBLOren 6.1. b)
artikuluak zilegitasuna ematen digu zure datu pertsonalak tratatzeko, honako lege hauek
ezartzen dizkiguten botere publikoak baliatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko.
•
•
•

Uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoaren Legea.
17/2013 Foru araua, apirilaren 22koa, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu
Araudia aldatzekoa.
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

6.1.b) artikuluak legitimazioa ematen digu zure datu pertsonalak tratatzeko Batzar
Nagusiekiko lan-kontratua gauzatze aldera.
Zenbaitetan, azaldutako xedeak betetzeko, datu bereziak tratatzen ditugu, hala nola
osasun-datuak eta afiliazio sindikalekoak. Datuok tratatuz gero, tratamendu hori
legitimatzen duen lege-oinarria DBLOren 9.2.b eta c artikuluan dago; izan ere, datuen
tratamendua beharrezkoa da interes publikoagatik, Batzar Nagusiei emandako botere
publikoak baliatu ahal izateko, bai eta Lan Zuzenbidearen esparruan eginbeharrak
betetzeko eta eskubide espezifikoak baliatzeko.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak emandakoak
dira, bai eta batzarkide-taldeek.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•
•
•
•
•
•

Identifikazio-datuak
Ezaugarri pertsonalen datuak
Inguruabar sozialen datuak
Datu akademiko eta profesionalak
Enplegu eta administrazio-karrerako datuak
Ekonomia, finantza eta aseguruei buruzko datuak
Datuen kategoria bereziak: afiliazio sindikala eta osasuna

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkie Arabako Foru Aldundiari, Gizarte Segurantzari, aseguru-mutuari,
banku-entitateei eta Elkarkidetzari. Batzarkideen identifikazio-datuak Batzarren web
gunean argitaratuko dira.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.

2.8.

Audioa eta bideoa grabatzea Batzar Nagusietan egindako ekitaldietan
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Batzar Nagusietako ekitaldiak grabatzeko
(batzordeak, prentsaurrekoak, osoko bilkurak, pliken irekiera) legeak eskatzen duen
publizitatea emate aldera.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta a) artikulua. 6.1. c) artikuluak
zilegitasuna ematen digu honako lege hauek ezartzen dizkiguten betebeharrak betetzeko:
•
•

17/2013 Foru araua, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu Araudiarena.
Abenduaren 9ko 19/2013 Legea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko
bideari eta gobernu onari buruzkoa.

DBLOren 6.1.a) artikuluak zilegitasuna ematen digu zure onespenez datuak tratatzeko.
Onespen hori eskatuko da Batzar Nagusietako kide ez direnak grabatzeko (gonbidatuak
eta agerraldi-egileak). Emandako onespena uneoro kendu ahal izango duzu, Arabako
Batzar Nagusiekin harremanetan jarriz.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak emandakoak
dira.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•

Identifikazio-datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Hartutako irudiak bidaliko zaizkie hala eskatzen duten Administrazio Publiko eskudunei,
hedabideei eta interesdunei, behin baimena emanda. Gainera, bideak web gunean
argitaratuko dira. Izan ere, legeak izaera publikoa aitortzen die Batzar Nagusietan
egindako ekitaldiei.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.

2.9.

Hautaketa-prozesuak
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Batzar Nagusietako langile izateko oposizioak eta
lan-poltsak kudeatzeko, bai eta lan-kontratudun langileak kontratatzeko prozesuetarako.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta a) artikulua. 6.1. c) artikuluak
legitimazioa ematen digu honako lege hauek ezartzen dizkiguten betebeharrak betetzeko:
•
•

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa,Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
Uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoaren Legea.

DBLOren 6.1.a) artikuluak zilegitasuna ematen digu zure onespenez datuak tratatzeko.
Onespen hori soilik eskatuko da Batzar Nagusiek kontratatu ditzaketen lan-kontratudun
langileen kasuan. Emandako onespena uneoro kendu ahal izango duzu, Arabako Batzar
Nagusiekin harremanetan jarriz.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak eta beste
Administrazio Publiko batzuek emandakoak dira.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•
•
•

Identifikazio-datuak
Ezaugarri pertsonalen datuak
Datu akademiko eta profesionalak
Enpleguari buruzko datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Lan-poltsak osatzen dituzten pertsonen datuak argitaratuko dira Arabako Lurralde
Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta Batzar Nagusien web gunean. Gainera, poltsak
osatzen dituzten pertsonen datuak lagako zaizkie beste Administrazio Publiko batzuei,
euren hautaketa-prozesuetan erabiltzeko.

Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.10. Erregistro Orokorra
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Arabako Batzar Nagusien Idazkaritza orokorreko
Erregistroan aurkezten diren dokumentuen sarrera eta irteerako erregistroak egiteko.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak gordeko dira behar beste denboraz jaso ziren xedea betetzeko eta zehazteko xede
horretatik eta datuen tratamendutik sortu litezkeen erantzukizunak.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.c) eta a) artikulua da. 6.1. c)
artikuluak legitimazioa ematen digu honako lege hauek ezartzen dizkiguten betebeharrak
betetzeko:
•
•

17/2013 Foru araua, Arabako Batzar Nagusietako Funtzionamendu Araudiarena.
Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015
Legea.

Zenbaitetan, ematen diguzun informazioaren artean kategoria bereziko datuak egon
daitezke, hala nola afiliazio sindikalari buruzkoak. Halako datuak tratatuz gero,
tratamendu hori legitimatzen duen oinarria da DBLOren 9.2. g) artikulua da; izan ere,
tratamendua beharrezkoa da interes publikoko arrazoiengatik, ematen dugun zerbitzua
emate aldera.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratatuko diren datu pertsonalak interesdunak edo bere lege-ordezkariak, beste
Administrazio Publiko batzuek eta batzarkide-taldeek emandakoak dira.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•
•
•
•
•

Identifikazio-datuak
Inguruabar sozialen datuak
Enpleguari buruzko datuak
Ekonomia, finantza eta aseguruei buruzko datuak
Datuen kategoria bereziak: afiliazio sindikala

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkie beste Administrazio Publiko Batzuei, aurkeztutako idazkia
izapidetzeko hala behar denetan, eta Arabako Foru Aldundiari.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.
2.11. Bideozaintza
Zein da zure datu pertsonalak tratatzearen xedea?
Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu irudiak hartu eta grabatzeko, pertsonen kontrola,
segurtasuna eta babeserako, bai eta eraikinak, ondasunak eta instalazioak babesteko.
Zenbaterako gordeko ditugu zure datuak?
Datuak hilabeterako gordeko dira, Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014
Legeak ezartzen duen bezala.
Zein da zure datuen tratamenduak duen legitimazioa?
Zure datuen tratamenduaren oinarria da DBLOren 6.1.e) artikulua da. 6.1. e) artikuluak
zilegitasuna ematen digu datu pertsonalak tratatzeko interes publikoz edo
tratamenduaren arduradunari Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014
Legeak emandako botere publikoak baliatuz burututako misio bat betetzeko.
Zein datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu?
Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak instalazio edo eraikinetara joaten diren
pertsonek emandakoak dira.
Tratatuko diren datuak honako kategorietakoak dira:
•

Identifikazio-datuak

Zein hartzaileei jakinaraziko dizkiegu zure datuak?
Datuak lagako zaizkie Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoei eta organo judizialei.
Badaukagu tratamenduaren arduradunik?
Bai, Arabako Kalkulu Zentroaren zerbitzuak dauzkagu gure ekipoen mantentze
informatikoa egiteko.

