ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

BABESTUTAKO DATUAK
------------------------------------ASTEASUKO UDALEKO BABESTUTAKO DATUEN
TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA
------------------------------------Jarduera-Tratamenduak
2019ko azaroa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

1. Biztanleen Udal--Errolda
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa
Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak

Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa, 7/1985 Legearen 16. artikuluan
jasotakoaren arabera.
Erroldatutako pertsonak
-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN/IFZ, posta-helbidea /
e-posta, telefonoa, sinadura/aztarna, irudia, bestelakoak: alta
eta bajako data; hauteskundeko identifikazio-zenbakia,
eskaera-mota
Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak,
jaiotze-eguna, jaiotze-tokia, adina, sexua, nazionaltasuna,
ama-hizkuntza
Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza,
titulazioak
Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak, jabetzak eta
ondasunak
INE
EUSTAT
Eskumenak dituzten beste Administrazio Publikoak: DFGGFA, Udalak, Mancomunitateak.
Consorcio de aguas de Gipuzkoa – Gipuzkoako Urak.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza.
Gutxienez, 100 urte (Idazkariordetzaren 2015eko martxoaren 16ko
Ebazpena, Estatistikako Institutu Nazionalaren Presidentetzaren eta
Autonomia Erkidegoekin eta Toki Erakundeekin Gaitasunak
Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiaren 2015eko urtarrilaren 30eko
Ebazpena -udalei udal-errolda kudeatzeko jarraibide teknikoak
ematekoa- argitaratzen duena). Gero, ondare historikoari buruzko
legeak aplikatuko dira.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: INE (IDACELE)-ren plataformetatik ezarritakoak.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

2. Sarrera eta irteera erregistroa
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Dokumentuen sarrerako eta irteerako erregistroa kudeatzea, paperean
legitimazioa
eta elektronikoi, administrazio prozeduraren 39/2015 Legean
jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta edozein euskarrietan
deskribapena
dokumentuak bidali eta jasotzen dituzten lege-ordezkariak.
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: NAN, izena eta abizenak, posta eta elektronikohelbidea, bestelakoak: dokumentuaren deskribapena
Ezaugarri pertsonalak: sexua
Inguruabar sozialak: dokumentuaren hizkuntza
Datu pertsonalen berri jasoko
Eskumenak
dituzte
Administrazio
Publikoak
con
duten edo emango duten
competencia.
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

3. Hirigintza, ingurugiroa eta establezimenduak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Hirigintza, ingurumena eta establezimenduen erregistroa, kudeaketa
legitimazioa
eta jarripena: hirigintzako plangintza, kudeaketa eta disziplina; jarduera
sailkatuen kudeaketa eta disziplina; ingurumeneko ebaluazioa
estrategikoen kudeaketa; establezimendu publikoen kudeaketa eta
disziplina. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legea, Lurzorua eta Hirigintzaren 2/2006 Legea,
Ingurumenaren Babesaren 3/1998 Lege Orokorra, eta Jendeaurreko
Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 10/2015 Legean jasotakoarekin bat.
.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, bestelakoak:
eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: sexua
Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak,
baimenak, bestelakoak: kokapena/ kokalekua/ katastroko
erreferentzia, makineria, ibilgailuaren datuak, salatutakoak.
Akademikoak eta profesionalak: titulazioak, elkarte edo
elkargo
profesionaletako kide izatea,
bestelakoak:
elkargokide-zenbakia
Informazio
komertziala:
jarduerak
eta
negozioak,
bestelakoak: izen komertziala, aurkeztutako dokumentazioa,
obrari buruzko datuak eta/edo eskatutako proiektu edo
erabilera
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak:
ordaintzeko modua
Besteak: erantzun zibileko polizak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ, DFGduten edo emango duten
GFA.
hartzaileen
kategoriak,
Consorcio de aguas de Gipuzkoa – Gipuzkoako Urak.
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: GV-EJ (INGURUNET)-ren plataformetatik
ezarritakoak.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

4. Tasa eta zerga kudeaketa
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa
Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta

Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Udal-exakzioak kudeatzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea eta tributuen legeetan
jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea,
elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki
pertsonala
Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta ondasunak,
lizentziak, baimenak, bestelakoak: eskriturak, dokumentu
publikoak, katastroko erreferentzia, kokapena eta jabetzen
erabilera
Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, ekonomia
eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga-kenkarien datuak,
zergak
Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta
zerbitzuak
Arau-hausteak: administraziokoak (9/2005 Foru Araua, tokiko
ogasunena)
Datu-kategoria bereziak: osasuna (desgaitasun-maila trakzio
mekanikoko ibilgailuen zerga kudeatzeko eta udal-txartelak
jaulkitzeko)
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: DFG-GFA.
Banku-erakundeak (helbideratutako zergak kobratzea,
enbargoak nahitaezko diru-bilketaren aldian)
INSS (lantokia eskatzea zorrak dituzten hartzekodunen
soldata enbargatzeko)
Katastroaren Zuzendaritza Nagusia
INEM
Beste enpresa pribatu batzuk
Jabetza-erregistroa
Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

5.Kultura
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Kulturako jarduera eta zerbitzuen kudeaketa, laguntzak, bekak, dirulaguntzak, sariak, kultura espazioen lagapena, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin
bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Pertsonal baldintzak: zaletasunak, bizitza-estiloa, jabetzak
eta ondasunak, besteak: eskatutako espazioaren erabilerak.
Informazio komertziala: artistiko-, literario-, zientifiko-, edo
tekniko-sorkuntzak, bestesteak: deialdiak, proiektuak
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga eta
gizarte segurantzarekin betetzea.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: GV, DFGGFA.
Banku-, finantza-entitateak (diru-laguntzak ordaintzea).

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

6. Kirola
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Kirola, kirol-instalakuntzak eta kirol-jardueren ordenazioa eta
sustapena, eta erabilera publikoen kirol-ekipamenduen kudeaketa,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea, Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016 Legea, eta Kirolari
buruzko 14/1998 Legean jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Pertsonal baldintzak: zaletasunak, bizitza-estiloa, jabetzak
eta ondasunak, besteak: eskatutako espazioaren erabilerak.
Informazio komertziala: artistiko-, literario-, zientifiko-, edo
tekniko-sorkuntzak, bestesteak: deialdiak, proiektuak
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga eta
gizarte segurantzarekin betetzea.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Datuen kategoria bereziak: osasuna (ezintasun maila, edota
mugikortasun arazoak “Ibilbide Osasungarri” programan).
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ-GV, DFGGFA.
Banku-, finantza-entitateak (diru-laguntzak ordaintzea).

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

7. Gazteria
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Gazteen politiken plangintza, ordenazio, sustapen eta kudeaketa,
Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016 Legean jasotakoarekin bat.
Planificación, ordenación, promoción y gestión de políticas de juventud
de acuerdo a la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Pertsonal baldintzak: zaletasunak, bizitza-estiloa, jabetzak
eta ondasunak, besteak: eskatutako espazioaren erabilerak.
Informazio komertziala: artistiko-, literario-, zientifiko-, edo
tekniko-sorkuntzak, bestesteak: deialdiak, proiektuak
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga eta
gizarte segurantzarekin betetzea.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ-GV, DFGGFA.
Banku-, finantza-entitateak (diru-laguntzak ordaintzea).

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

8. Euskara
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Euskararen erabilera eta sustapen politiken normalizazio, ordenazio
eta kudeaketa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legea eta Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016
Legean jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identificativos: nombre y apellidos, dni/nif, dirección postal /
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Pertsonal baldintzak: zaletasunak, bizitza-estiloa, jabetzak
eta ondasunak, besteak: eskatutako espazioaren erabilerak.
Informazio komertziala: artistiko-, literario-, zientifiko-, edo
tekniko-sorkuntzak, bestesteak: deialdiak, proiektuak
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga eta
gizarte segurantzarekin betetzea.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ-GV, DFGGFA.
Banku-, finantza-entitateak (diru-laguntzak ordaintzea).

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

9. Hezkuntza eta berdintasuna kudeaketa
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Irakaskuntzaren programazioan eta derrigorrezko eskolatze
legitimazioa
betetzearen zaintzan parte hartzea; halaber, haur eta lehen hezkuntza
zentrueatara bideratutako eraikuntzak zaintzea, Euskadiko TokiErakundei buruzko 2/2016 Legea eta Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin bat. “Haur
txoko” izeneko jarduera sustatzea. Genero eta Berdintasuneko
politikak ordenatu eta kudeatzea, Euskadiko Toki-Erakundei buruzko
2/2016 Legea eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Pertsonal baldintzak: zaletasunak, bizitza-estiloa, jabetzak
eta ondasunak, besteak: eskatutako espazioaren erabilerak.
Inguruabar sozialak: famili-datuak.
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga eta
gizarte segurantzarekin betetzea.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ-GV.
duten edo emango duten
Banku-, finantza-entitateak (diru-laguntzak ordaintzea).
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

10. Obra publikoak, azpiegiturak eta zerbitzuak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Jabetza
publikoko
zerbitzu,
ekipamendu, azpiegitura
eta
legitimazioa
instalakuntzen ordenazio eta kudeaketa, Euskadiko Toki-Erakundei
buruzko 2/2016 Legea eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: EJ-GV.
duten edo emango duten
Banku-, finantza-entitateak.
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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11. Gizarte zerbitzuak
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Gizarte laguntzekin lotuta dauden eskaera eta espedienteak
kudeatzea, Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016 Legea, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea,
eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legean
jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), gizarte-segurantzaren zenbakia,
telefonoa, sinadura, irudia.
Inguruabar pertsonalak: egoera zibila, familia, sexua, jaiotzedata, hizkuntza, nazionalitatea.
Inguruabar soaizlak: etxebizitza, jabetza eta ondasunak,
klubak eta elkarteko kide izatea, besteak: errolda data,
besteak: baliabide pertsonalak.
Akademiko eta profesionalak: formakuntza, titulazioak,
esperientzi profesionala.
Enplegu xehetasunak: langileran historiala, lanpostua,
profesioa, besteak: kontratu motak.
Ekonomiko finantiariaoak: errenta sarrerak, inbertsioak,
ondasunak, banku-datuak, nominaren datu ekonomikoak,
subsidioak, onurak, zerga dedukzioak, zergak, pentsioplanak, jubilazioa, kredituak, maileguak, abalak.
Transakzioak. Eragindakoak jasotako ondasun eta
zerbitzuak, besteak: eskatu eta jasotako laguntza motak,
eskaera/espedientearen data eta egoera.
Datu berezien kategoria: osasuna, genero-indarkeria.
DFG-GFA.
GV-EJ.
Lanbide, Euskadiko Enplegu Zerbitzua.
Laneratze enpresa pribatuak.
Gizarte Zerbitzuetan eskumenak dituzten beste Erakunde
Publikoak.
Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

12. Giza baliabideak
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta

Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak

Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Langileak, nomina, langileen prestakuntza, administrazio publikoetako
langileen aldeko gizarte-ekintza, langileen igoera, oposizioak,
lehiaketak eta laneko arriskuaren prebentzioa kudeatzea, Euskal
Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea, eta urriaren
30eko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legea onartzen
duen 5/2015 Errege Dekretu Legegilean jasotakoarekin bat.
Asteasuko Udaleko enplegatu eta kargu publikoak.
-

Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea,
elektronikoa), telefonoa, erregistroko zenbaki pertsonala,
Gizarte Segurantzako /mutuako zenbakia, irudia / ahotsa
Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak,
jaiotze-eguna, jaiotze-tokia, adina, sexua, nazionaltasuna,
ama-hizkuntza
Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza,
titulazioak, ikasle-historia, lan-esperientzia, elkargo edo
elkarte profesionaletako kide izatea
Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala, kategoria/maila,
lanpostua, ekonomikoak ez diren nominako datuak,
langilearen historia
Ekonomia eta finantzakoak: sarrerak, errentak, kredituak,
maileguak, abalak, bankuko datuak, pentsio-planak, erretiroa,
nominako datu ekonomikoak, zerga-kenkarien datuak,
zergak, aseguruak, subsidioak, mozkinak, kredituen historia
Transakzioak: konpentsazioak, kalte-ordainak.
Arau-hausteak: administraziokoak (Euskal Funtzio Publikoari
buruzko 6/1989)
Datu-kategoria bereziak: osasuna, sindikatu bateko kide
izatea, sexu-izaera duten delituen aurrekariak (adintxikikoekin
lana egitea).
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala
Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa
Lanbide, Euskadiko Enplego Zerbitzua
Banku-erakundeak
BFA (PFEZ)
GV-EJ
Elkarkidetza
Datuak tratatuko dira lan-, estatutario- edo funtzionario-eremuaren
harreman juridikoa dagoen bitartean, eta gero blokeatuko dira
tratamenduaren ondorioz egon daitezkeen ardura juridikoen aurrean.
Jarduera honen datu ekonomikoak gordeko dira abenduaren 17ko
Tributu Orokorraren 58/2003 Legean jasotakoarekin bat. Gero, Kultura
Ondareari buruzko araudia beteko da.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
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Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

13. Fakturen kontulari erregistroa
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Jasotako fakturak idaztea, faktura elektronikoen sarrera-gune
legitimazioa
nagusian automatikoki jasota, edo paperezko fakturako datu jakin
batzuk hartuta; kontabilitateko bulegoak jasotako fakturak balioestea;
unitate izapidegileen bidez organo kudeatzaileei banatzea, hala
badagokio, prozedura izapidetu ditzaten, faktura jaulki zuenak
egindako zerbitzuarekin edo aurkeztutako ondasunarekin bat etorrita,
eta betebeharra onartzeko espedienteari lotutako gainerako jarduerak
egin ditzaten; eta fakturak ordaintzeko berankortasuna kontrolatzea,
faktura elektronikoa bultzatzeko eta sektore publikoan fakturen
kontabilitateko erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legean,
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean, eta Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean jasotakoarekin
bat.
Interesdunen
kategorien Udaleko organo kudeatzaileei bidalitko fakturen hirugarrenak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa/fax, pertsona-erregistroaren
zenbakia.
Datu akademiko eta profesionalak: besteak: emailea,
hornitzailea, ifk, url
Datu ekonomiko-finantzarioak: banku-datuak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Fakturen kontulari-erregistroak sortu dituzten Erakunde
duten edo emango duten
Publikoetako Organo kudeatzailei datuak komunikatzea,
hartzaileen
kategoriak,
horiek ontzat emateko eta betebeharren errekonozimendu
hirugarren herrialdeetako edo
espedieteak izapidetzeko.
nazioarteko
erakundeetako
Zerga Foru Erakundea, zerga eta fakturazio betebeharrak
hartzaileak barnean hartuta
egiaztatzeko.
Kontuen Auzitegia, eta Foru Kontrol Organoak eta Erkide
kanpokoak, horiek hala eskatuta, Erakunde Publikoen goi
fiskalizazio organo funtzioak betetzeko.
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio espedientea bizirik dagoen bitartean, sei urtez
desberdinak
ezabatzeko kontularitza erregistroen zaintza-erregelekin bat, eta kontulariaurreikusi diren epeak
erantzukizunen preskripzioa indarrean dagoen bitartean. Gero, Kultura
Ondareari buruzko araudia beteko da.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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14. Lizentziak, baimenak eta emakidak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Administrazio lizentzi, baimen eta emakiden kudeaketa, eta udaleko
legitimazioa
ondasun publikoen kudeaketa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, bestelakoak:
eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: sexua
Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak,
baimenak, bestelakoak: kokapena/ kokalekua/ katastroko
erreferentzia, makineria, ibilgailuaren datuak, salatutakoak.
Akademikoak eta profesionalak: titulazioak, elkarte edo
elkargo
profesionaletako kide izatea,
bestelakoak:
elkargokide-zenbakia
Informazio
komertziala:
jarduerak
eta
negozioak,
bestelakoak: izen komertziala, aurkeztutako dokumentazioa,
obrari buruzko datuak eta/edo eskatutako proiektu edo
erabilera
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak:
ordaintzeko modua
Besteak: erantzun zibileko polizak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak.
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

15. Kontratatzailearen Profila eta sektore publikoaren kontratuen kontrola
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Udaleko kontratuen kudeaketa, pertsona fisiko eta juridikoekin, eta
legitimazioa
sektore publikoen kontratuen pertsonal-subrogazioa, Sektore
Publikoaren Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen garapen eta
gauzatzea egokia dela kontrolatzeko
.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, bestelakoak:
eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: sexua
Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak,
baimenak, bestelakoak: kokapena/ kokalekua/ katastroko
erreferentzia, makineria, ibilgailuaren datuak, salatutakoak.
Akademikoak eta profesionalak: titulazioak, elkarte edo
elkargo
profesionaletako kide izatea,
bestelakoak:
elkargokide-zenbakia
Informazio
komertziala:
jarduerak
eta
negozioak,
bestelakoak: izen komertziala, aurkeztutako dokumentazioa,
obrari buruzko datuak eta/edo eskatutako proiektu edo
erabilera
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak:
ordaintzeko modua
Besteak: erantzun zibileko polizak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Euskadiko Kontu Publikoen Auzitegia.
duten edo emango duten
Estatuko Kontu Auzitegia.
hartzaileen
kategoriak,
Euskadiko Kontratuen Errekurtsoen Administrazio Organoa.
hirugarren herrialdeetako edo
Auzitegiak.
nazioarteko
erakundeetako
Europear Batasuneko Aldizkari Ofiziala.
hartzaileak barnean hartuta
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak.
GV-EJ: kontratatzailearen profila eta lizitazio elektronikoaren
aplikazioak.
Banku-, finantza-entitateak (kontratuak ordaintzea).
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak:
GV-EJko
EJIE
zerbitzu
informatikoa
(Kontratatzailearen
Profila
eta
Lizitazio
Elektronikoa)-ren
plataformetatik ezarritakoak.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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16. Gobernu irekia
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Herritarren partaidetza-prozesuak, alkatetza ebazpenak eta
Udalbatzarren bilkurak, eta toki-ordezkarien interes, ondasun eta CV
erregistroa, Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016 Legea,
Gardentasuna eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legea, eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean
jasotakoarekin bat.
Kargu publikoak.
Herritar partehartzaileak.
Eskatzaileak.
Identifikazioa: Izena eta abizenak, Telefonoa, email,
Helbidea, sinadura, irudia.
Inguruabar pertsonalak: adina, sexua..
Akademiko eta profesionalak: Tituluak, postu/karguak, CV.
Inguruabar sozialak: famili-datuak. Jabetzak eta ondasunak.
Besteak: interesak, iritziak, balorazioak.
Euskadiko Kontu Publikoen Auzitegia.
Herritarrak, eta gardentasuneko araudiak legitimattako
edozein pertsona.

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: ESTATUA (PORTAL ENTIDADES LOCALES)ren eta GV-EJ (COMUNICACIÓN ACTAS Y ACUERDOS LOCALES)ren plataformetatik ezarritakoak.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

17. Jaiak eta ekitaldiak
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tokiko turismoa kudeatu eta bultzatu, jolas jardueren ordenazio eta
kudeaketa, eta beste ekitaldiak, Euskadiko Toki-Erakundei buruzko
2/2016 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legea, Jendeaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren
10/2015 Legea, eta Animalien Babeserako 6/1993 Legean
jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

-

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak: eskabidea eta kontsulta.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Akademiko eta profesionalak: Tituluak, postuak/karguak.
Besteak: erantzukizun zibileko polizak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: GV-EJ (Joko
eta Ikuskizunak), Gobernu Azpidelegaritza (Ikuskizunen
polizia), DFG-GFA (Ganaderitza).
Aseguru konpainiak.

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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18. Udarako koloniak “Udaleku irekiak”
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Udarako UDALEKU IREKIAK kolonia irekiak kudeatu eta bultzatzea,
legitimazioa
Euskadiko Toki-Erakundei buruzko 2/2016 Legea eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean
jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, Telefonoa, helbidea
(posta-helbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua.
Datu berezien kategoriak: osasuna.
Datu pertsonalen berri jasoko
Justizi Epaitegi eta Auzitegiak.
duten edo emango duten
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: GV-EJ.
hartzaileen
kategoriak,
Aseguru konpainiak.
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

19. Herritar-harremanak
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Herritarrek eginiko eskaeren harreten espedienteak kudetzea,
Erakundearen ondasun erantzukizunak, administrazio prozeduraren
39/2015 Legean jasotakoarekin bat. Ezkontza zibilak kudeatzea,
alkateek ezkontza zibilak baimentzeko Kode Zibila aldatzen duen
abenduaren 23ko 35/1994 Legean jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

-

-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura, irudia,
bestelakoak:
eskabidea
eta
kontsulta,
gaia
eta
dokumentuaren
deskribapena,
datua
eta
ordua,
espedientearen datuak, hizkuntza.
Inguruabar pertsonalak: egoera zibila, familiarena, jaiotzedata, jaiotze-tokia, nazionalitatea, besteak: ezkontzaren data
eta ordua.
Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak eta
baimenak.
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, ordainketa
moduak
Datu berezien kategoriak: osasuna.
Besteak: erantzukizun zibileko polizak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak
Aseguru konpainiak lagapenak.
Euskadiko Aholku Batzordea (EAB) (18.000€tik gorako
kopuruetan)
Erregistro Zibila (Justizi Ministeritza)

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

20. Hauteskundeak
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Hautesle zentsuaren datuen tratamendua (CER, CERE eta CERA),
hauteskunde zentsuaren jendeaurreko fasean, hauteskunde-mahaien
kide izateko zozketa eta izendapena, bake epailea, pertsonal
kolaboratzailea,
europera,
orokor,
erkidego
eta
tokoko
hauteskundeetan, Hauteskude Orokor Erregimenaren 5/1985 Lege
Organikoa eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legean jasotakoarekin bat.
Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
-

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, nazionalitatea.
Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga
dedukzioak (pertsonal kolaboratzailea)
Datu berezien kategoriak: osasuna, eta hauteskundemahaietan parte ez hartzeko aitzakien arrazoiak.
Justizi Epaitegi eta Auzitegiak: Hauteskunde Batzordeak
(hauteskunde-mahaien datuak).
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: Gobernu
Azpidelegaritza,
GV-EJ,
GFA-DFG
(pertsonal
kolaboratzailearen datuak).

Datutak tratatuko dira hauteskunde-prozedurak dirauten bitartean.
Gero, Kultura Ondareari buruzko araudia beteko da.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: INE (IDACELE), Hauteskunde Zentsu Bulego
(CONOCEMUN), ESTATUA (CAPPER), eta GV-EJ (HAUTESGUNE)ren plataformetatik ezarritakoak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

21. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren erregistroaren kudeaketa, eta
legitimazioa
dagokion disziplina, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Animalien Babeserako 6/1993 Legea, eta
arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen araubide
juridikoaren abenduaren 23ko 50/1999 Legean jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data.
Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak eta
baimenak.
Datu berezien kategoriak: osasuna.
Besteak: erantzukizun zibileko polizak.
Datu pertsonalen berri jasoko
Justizi Epaitegi eta Auzitegiak.
duten edo emango duten
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: Gobernu
hartzaileen
kategoriak,
Azpidelegaritza, GV-EJ, GFA-DFG.
hirugarren herrialdeetako edo
Aseguru konpainiak.
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak:
GV-EJ
(TXAKUR
ARRISKUTSUAK)-ren
plataformetatik ezarritakoak.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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22. Autobabeserako Planak eta Larrialdietarako Planak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Autobabeserako planen erregistroa kudeatzea, Aurreikus daitezkeen
legitimazioa
Arriskuetarako Baliabideak, eta Emergentzi Planak, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Jendeaurreko
Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 10/2015 Legea, eta Euskadiko
Larrialdien Kudeaketarako 1/1996 Legean jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Udalbatzarreko kideak, Larrialdietarako Pertsonala, Pertsona fisiko eta
deskribapena
juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (postahelbidea eta e-posta), telefonoa, sinadura.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data.
Akademiko eta profesionalak: Tituluak, postuak/karguak

Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

-

Justizi Epaitegi eta Auzitegiak.
Eskumenak dituzten beste Erakunde Publikoak: Gobernu
Azpidelegaritza, GV-EJ (Autobabeserako Planen Erregistroa
eta Aurreikus daitezkeen Arriskuetarako Baliabideak).

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak:
GV-EJ
(AUTOBABESERAKO
PLANEN
ERREGISTROA)-ren plataformetatik ezarritakoak.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

23. Bideo-zaintza
Kategoria
Pertsona arduradunaren eta,
bere
kasuan,
pertsona
arduradunaren ordezkariaren,
eta
babestutako
datuen
ordezkariaren
izena
eta
kontaktu-datuak
Tratamenduaren helburua eta
legitimazioa

Interesdunen
kategorien
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Datu pertsonalen berri jasoko
duten edo emango duten
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria
desberdinak
ezabatzeko
aurreikusi diren epeak
Ahal denean, segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako
neurrien
deskribapen orokorra

Pertsonen eskubideak

Informazio osagarria

identifikazioa
Asteasuko Udala
CIF: P2001500D
Lege Zaharren enparantza, z/g
20159 Asteasu
Gipuzkoa
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Pertsonen eta ondasunen, eta udal instalakuntzak segurtasuna
babesteko helburuarekin kamarak edo bideo-kamara sistemen bidez
irudiak tratatzea. Aipatu helburua ezinbestekoa denean bakarrik
hartuko dira irudiak bide publikoan. Hala ere, eremu handiagoan hartu
ahal izango dira ondasun edo instalakuntza estrategikoak edo
garraioari lotutako azpiegituren segurtasuna bermatzeko beharrezkoa
denean; dena den, ezin dira inoiz irudiak hartu bizileku pribatuaren
barruan. Segurtasuneko Indar eta Gorpuek, eta trafikoaren zaintza eta
diszplinaren kontrolerako kamarak eta bideo-kamarak bitartez
hartutako irudi eta soinuen datu pertsonalen tratamendua 2016ko
apirilaren 27ko 2016/680 Direktibaren (EB) trasposizioaren legeriaz
arautuko da, tratamenduak helbu hauek dituenean: prebentzioa,
ikerketa, detekzioa edo zigor-arausteak epaitu edo zigorrrak ezartzea,
segurtasun publikoaren kontrako mehatxuak babesa edo prebentzioa.
Kasu hauetatik kanpo, tratamendu hori bere araudi zehatza bidez
egingo da, eta osagarri, 2016ko apirilaren 27ko Europear
Legebiltzarreko 2016/679 Erregelamendua, pertsona fisikoen datu
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa,
eta Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Orgakionan jasotakoarekin bat.
Udalbatzarreko kideak, Larrialdietarako Pertsonala, Pertsona fisiko eta
juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak
Identifikazioa: irudia/ahotsa.
Inguruabar pertsonalak: aspektua, sexua.
Justizi Epaitegi eta Auzitegiak.
Estatuko Segurtasuneko Indar eta Gorputzak.
Euskadiko Segurtasuna: Ertzaintza.

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: bideo-zaintza kamaren hornitzaileak (SABICO)ren plataformetatik ezarritakoak.
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa
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24. Adingabeak atzerrira bidaiatzeko baimen-adierazpenak
Kategoria
identifikazioa
Pertsona arduradunaren eta, Asteasuko Udala
bere
kasuan,
pertsona CIF: P2001500D
arduradunaren ordezkariaren, Lege Zaharren enparantza, z/g
eta
babestutako
datuen 20159 Asteasu
ordezkariaren
izena
eta Gipuzkoa
kontaktu-datuak
dbo@asteasu.eus
BDO: P3RSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. (dpd@p3rs.eus)
Tratamenduaren helburua eta Atzerrira joan behar diren 18 urtetik beherako adingabeak bidaiatzeko
legitimazioa
baimen-adierazpena emateko datuen tratamendua, Europako
Legebiltzarreko eta Kontseiluko 2016/339 Erregelamendua (EB),
Adingabearen Babes Juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege
Organikoa, eta hiritarraren segurtasuna babesaren martxoaren 30eko
4/2015 Lege Organikoan jasotakoarekin bat.
Interesdunen
kategorien Pertsona fisiko eta juridiko eskatzaileak, eta lege ordezkariak.
deskribapena
Datu pertsonalen kategoriak
Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN/pasaportea, helbidea,
telefonoa, sinadura.
Inguruabar pertsonalak: jaiotze-data, nazionalitatea, familia
egoera (guraso-ahala, zaintza, tutoretza, ahaidetasuna).
Datu pertsonalen berri jasoko
Justizi Epaitegi eta Auzitegiak.
duten edo emango duten
Estatuko Segurtasuneko Indar eta Gorputzak.
hartzaileen
kategoriak,
Euskadiko Segurtasuna: Ertzaintza.
hirugarren herrialdeetako edo
nazioarteko
erakundeetako
hartzaileak barnean hartuta
Ahal denean, datuen kategoria Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira,
desberdinak
ezabatzeko tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen
aurreikusi diren epeak
arabera, eta Kultura Ondareari buruzko araudia betez.
Ahal denean, segurtasuneko Ezarritako
segurtasun-neurriak
bat
datoz
segurtasun
neurri
teknikoen
eta Dokumentuarekin,
pertsonalaren
betebeharrekin,
pasahitzen
antolakuntzako
neurrien kudeaketarekin, babes-kopiekin, kopia edo erreprodukzioekin,
deskribapen orokorra
euskarrien ezabaketa edo suntsiketarekin. 2019tik aurrera, Asteasuko
Udalak “cloud” espazio bat du bere informazioa eta aplikazioak
babesteko, IZFEk emandakoa: datu guztiak bikoiztuta ditu bi kokaleku
fisiko ezberdinetan “backup”eko kontrol osoarekin, karpeta maila
barne, eta edozein tokitik sartzeko aukerarekin. Datuak Gipuzkoan
jarraitzen dute eta IZFEk ematen du mantenduaren zerbitzua. Beste
segurtasun-neurriak: bideo-zaintza kamaren hornitzaileak (SABICO)ren plataformetatik ezarritakoak.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek beraien datuak atzitu ahal izango dituzte, eta datuak
zuzentzeko eskatu; eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko, datuei
aurka egiteko edo tratamendua murrizteko.
Informazio osagarria
http://www.asteasu.eus/es/datu-pertsonalen-babesa

