Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

Portugaleteko Udalak, datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko arautegi
aplikagarria kontuan hartuta, jakinarazi nahi dizu zure datu pertsonalak Udalaren titulartasuneko fitxategi
batean txertatu eta tratatu egingo dituela, fitxategiaren ezaugarriak hauexek direlarik:
Tratamenduaren arduraduna: PORTUGALETEKO UDALA. IFK: P4809100C. Helbidea:
Solar plaza z. g. 48920 Portugalete (Bizkaia).
Datu Babeserako Delegatua: Administrazioa Modernizatzeko Teknikaria-. E-posta:
nntt01portugalete.org. Plaza del Solar z/g (Portugalete-Bizkaia)
Tratamenduaren helburua: UDALAREN EUSKALTEGIko jarduera akademikoa,
administratiboa, ekonomikoa eta ikasleak artatzekoa kudeatzea. Izaera pertsonaleko datu eskatuak
kudeaketarako behar-beharrezkoak soilik izango dira. Informazio hori legez, zilegi eta gardentasunez
tratatuko da interesdunari dagokionez. Datuak helburu jakin eta zehatz batzuetarako bilduko dira, ondoren
beste helburu batzuekin bateraezintasunez tratatu gabe.
Tratamenduaren legitimazioa interesdunak beren-beregi eta agerian adierazitako baimenean
datza, 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluak eta 2016/679 Europako Erregelamenduaren 6.1 a) artikuluak
diotenarekin bat etorrita.
Datuen hartzaileak legez eskatutakoak izan dira, eta, hala badagokio, datuak Eusko Jaurlaritzari
(HABE) jakinaraziko zaizkio.
Datuak kontserbatzeko epea. Harreman juridikoak iraun bitartean gordeko ditugu zure datu
pertsonalak. Behin harreman hori bukatuta, eginbehar legezkoak betearazteko beharrezko epeetan gordeko
ditugu zure datuak.
Interesdunaren eskubideak datuak tratatzeari dagokionez. Bere datu pertsonalen irispidea,
datuak zuzentzeko, ezerezteko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo transferitzeko eska dezake.
Horretarako, idatzizko eskaera bidali beharko dio PORTUGALETEKO UDALAri (IFK: P4809100C;
helbidea: Solar plaza z. g. 48920 Portugalete (Bizkaia).
Nolanahi ere, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari ere egin diezaioke erreklamazioa (Beato Tomás
de Zumárraga kalea 71, 3, 01008 Vitoria-Gasteiz).
Ikaslearen izen-abizenak:
Erabiltzailearen izen-abizenak aita/ama/tutorea:
NAN:
Tel

@

Baimena ematen dut datuok UDALAREN EUSKALTEGIKOko jarduera akademikoa,
administratiboa, ekonomikoa eta ikasleak artatzekoa kudeatzeko erabil daitezen.
Lehen baimena ez onartzeak badakar berekin eskolan ezin matrikulatu izatea.
Baimena ematen dut argazkiak eta bideoak grabatzeko Udalaren webgunean nahiz Interneten
zabaltzeko.
Baimena ematen dut edozein bitarteko erabiliz informazioa bidaltzeko (SMS, WHASSAP eta
posta elektronikoa barne daudela)
Baimena ematen dut informazioa hurrengo urteetan jasotzeko

Portugaleten, 20 ______________ (a)ren_____________(e)an
Izenpea
GAZTE GELA Maestro Zubeldia, z/g 48920 Portugalete
BEHIN-BEHINEKO EGOITZA

944 628 512

euskal02@portugalete.org
/www.portugalete.eus/udal- euskaltegia

