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Datuak Babesteko Politika eta Tratamendu Jardueren Erregistroa 

Datuak Babesteko Politika honen bidez ematen den informazio guztia aplikagarri zaio gure 

zerbitzuak kontaktatzen edo erabiltzen dituzten pertsonen datu pertsonalez BiscayTIK Fundazioan 

egiten dugun erabilerari. 

Gainera, fundazio publikoa garenez, eta betetzeko 30. artikuluan xedatzen duena 2016/679 (EB) 

Erregelamenduak (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra; aurrerantzean, DBEO) eta 31. 

artikuluan xedatzen duena 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide 

Digitalak Bermatzeari buruzkoak (aurrerantzean, DBEDBLO), dokumentu honekin argitara ematen 

dugu gure tratamendu-jardueren erregistroa, non informazio zehatza aurkituko duzun datu 

pertsonalez egiten dugun tratamendu bakoitzari buruz. 

BiscayTIK Fundazioan ematen ditugun zerbitzuen izaera dela eta, tratamenduaren arduradun eta 

eragile dihardugula tratatzen ditugu datu pertsonalak. Behean, argitara ematen ditugu tratamendu-

jarduerei buruz ditugun erregistroak, tratamenduan dugun rolaren arabera sailkatuta: arduradun 

(DBEO, 30.1 art.) edo eragile (DBEO, 30.2 art.).  

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
 

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna? 

Zure datuen tratamenduaren arduraduna BiscayTIK Fundazioa da, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri 

Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Sailari atxikitako foru-fundazioa. Bizkaiko Foru 

Aldundiak sortutako irabazi-asmorik gabeko fundazio publiko bat gara, eta gure helburua da 

teknologia berriak erabiliz udalak eta mankomunitateak modernizatzea eta Bizkaia erreferente 

bihurtzea tokiko administrazio elektronikoaren esparruan.  

2. Nor da Datuen Babesaren ordezkaria? 

Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Ataleko burutzak 

betetzen ditu Datuen Babesaren ordezkariaren eginkizunak eta kargua, eta zuzenean dago atxikita 

Modernizazio, Gobernamendu On Gardentasunerako Kabineteari. Gobernu Kontseiluaren 2018ko 

maiatzaren 15eko Erabakiaren bidez onartu zen Bizkaiko Foru Aldundiko eta sektore publikoko Foru 

Erakundeetako datuak babesteko ordezkariaren figura sortu, izendatu eta arautzea. Izendapen hori 

argitara eman zen 2018ko maiatzaren 24ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (99. zk.) eta ofizialki 

jakinarazi zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari. 

Datuak Babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko, idatzi Lege Aholkularitza, Informazioaren 

Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalera, posta-helbide honetara: Kale Nagusia, 2, 6.a – 

48001 Bilbo. 

3. Zeintzuk dira datuak ematean dagozkizun eskubideak? 

Datuen babesari buruzko araudiak zenbait eskubide ematen dizkie interesdunei beren datu 

pertsonalei dagokienez, berehala aditzera emango dizugunez. Eskubide horiek zuzenean balia 

daitezke, edo legezko edo borondatezko ordezkari baten bidez, eta dohainik. 
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Zure eskubideak baliatzeko, jar zaitez harremanetan BiscayTIK Fundazioarekin, idatzizko 

jakinarazpen bat bidaliz helbide honetara, NANaren edo identifikazio-agiri analogo baten fotokopiaz 

lagundurik: 

Zugatzarte kalea 32, 

48930 Getxo (Bizkaia) 

Zure eskaera jaso ondoren, ebazpen bat emango dugu. Ebazpenarekin ados ez bazaude, aldez 

aurreko erreklamazioa egin ahal izango duzu Datuak Babesteko ordezkariaren aurrean (Bizkaiko 

Foru Aldundia, Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo), eta hark bere ebazpena izapidetuko du BiscayTIK 

Fundazioaren barruan, edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus). 

Datuen titularrek eskubide hauek dituzte: 

• Sarbide-eskubidea: datu pertsonalak ea tratatzen diren eta tratamendu horri buruzko 

informazio osoa jakiteko eskubidea. Konparazio batera: datu pertsonalak, kategoriak, 

helburuak, hartzaileak, atxikitze-epea, jatorria, transferentziak eta komunikazioak. 

• Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal okerrak zuzentzeko eta datu osatugabeak osatzeko 

ahalmena ematen du. 

• Ezabatzeko eskubidea: datu pertsonalak ezabatzeko ahalmena ematen du kasu hauetan: 

o Datuak legez kontra tratatzeagatik. 

o Tratamendua edo bilketa eragin zuen helburua desagertzeagatik. 

o Kontsentimendua baliogabetzeagatik (kontsentimendua baldin bada datuen 

tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa). 

o Tratamenduari aurka egiteagatik. 

• Aurka egiteko eskubidea: zure datu pertsonalen tratamenduari aurka egin ahal diozu, baldin 

eta botere publikoen erabilera edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa bada 

haren legitimazio-oinarria. 

• Mugatzeko eskubidea: datu pertsonalen tratamendua mugatzea, bi aldaeratan: datuen 

tratamendua eten eta datuak atxiki: 

o Tratamendua eteteko eskatzen da: 

▪ Datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen denean, zehaztasuna 

egiaztatzeko epearen barruan. 

▪ Tratamenduari aurka egiten zaionean, arrazoi pertsonalak azalduz, aldi 

berean egiaztatzen delarik arduradunak interes publikoaren edo botere 

publikoen izenean egindako misioan legitimatuta tratatzen dituela zure 

datuak, eta determinatzen denean arduradunaren tratamendu hori 

gailentzen dela. 

o Datuak gordetzeko eskatzen da: 

▪ Tratamendua legez kontrakoa denean eta erabilera mugatzea eskatzen 

denean, eta ez ezabatzea. 

▪ Pertsonek erreklamazioak egiteko edo defendatzeko datuak behar 

dituztenean, baina aldi berean arduradunak jadanik behar ez dituenean 

datu horiek tratamenduaren helburuetarako. 

• Erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izateko eskubidea: eskubide honek bermatzen 

du zure gainean ez dela erabakirik hartuko datu pertsonalen tratamendu hutsean oinarrituta 

http://www.avpd.euskadi.eus/
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(profilak egitea barne), baldin eta tratamenduak ondorio juridikoak baditu pertsonarengan. 

Hala ere, eskubidea ez da aplikatzen kasu hauetan: 

o Beharrezkoa da interesdunaren eta tratamendu-arduradunaren artean kontratu 

bat egiteko edo exekutatzeko. 

o Tratamendua kontsentimenduak legitimatuta dago. 

4. Zein kasutan komunikatuko ditugu zure datuak? 

Ez dizkiegu zure datuak hirugarrenei inola ere komunikatuko, zuri aldez aurretik jakinarazi gabe eta 

behar den legitimazio-oinarria ez dugularik.  

Batzuetan, zerbitzu jakin batzuk ematen dizkiguten enpresak kontratatzen ditugu, eta datu 

pertsonak atzitzeko beharra izaten dute horretarako. Enpresa horiekin sinatu ditugun kontratuak, 

tratamenduaren eragileari dagozkionak, betetzen dituzte DBEOren eta DBEDBLOren xedapenak. 

Kontratuon bidez ziurtatzen dugu enpresa horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik tratatzen 

dituztela erabilgarri dituzten datuak, ez dituztela inoiz erabiltzen baimendu ez dizkigun 

helburuetarako eta ez dizkietela datu horiek hirugarren enpresa eta/edo administrazioei 

komunikatuko kontsentimendua eskatu gabe. Gainera, eskatzen diegu segurtasun-neurriak ezar 

ditzatela datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatzeko. Era berean, kontratatuko 

baditugu, enpresa eta erakundeek bermatu behar digute indarrean dauden datuen babesari buruzko 

xedapenak betetzen dituztela. 

Kasu bakoitzean jakinaraziko dizugunez, egoera jakin batzuetan, datuak administrazio publikoei 

lagatzeko lege-betebeharra dugu. 

Kontrakoa adierazi ezean, ez dugu datuen nazioarteko transferentziarik egingo.  

5. Zer segurtasun-neurri aplikatzen ditugu datuen tratamenduan? 

Ezarritako segurtasun-neurriek jarraibide hartzen dituzte bere II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) 

ezartzen dituenak maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretua, zeinaren bidez arautzen baita 

Segurtasun Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren esparruan.  

 

Tratamendu Jardueren Erregistroa tratamenduaren arduradun gisa, eta 

informazio gehigarria  
 

Atal honetan, informazio zehatza jasotzen dugu BiscayTIK Fundazioan, tratamenduaren arduradun 

garen aldetik, egiten dugun tratamendu-jarduera bakoitzari buruz. 

1. Giza baliabideen kudeaketa 

1.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Giza baliabideen kudeaketa eta langile-hautaketa egiteko tratatzen ditugu zure datu pertsonalak.  

1.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Lan arloko harreman juridikoak iraun bitartean atxikiko dira datuak, eta tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun juridikoen aurrean blokeatuko dira.  
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1.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioak oinarri hartzen ditu lan-kontratuaren exekuzioa 

(DBEO, 6.1.b) eta honako lege hauek ezartzen dizkiguten lege-betebeharrak (DBEO, 6.1.c): 

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, zeinaz onesten baita Enplegatu 

Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina. 

• 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. 

• 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, zeinaren bidez onesten baita 

Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina. 

Gainera, zure kontsentimendua izango da hautaketa-prozesuetatik eratorritako datu pertsonalak 

tratatzeko legitimazioa (DBEO, 6.1. a). Emandako baimena edozein unetan kendu ahal izango duzu, 

BiscayTIK Fundazioarekin harremanetan jarriz. 

1.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak Fundazioko langileenak eta hautagai potentzialenak dira. 

Datu-kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, NANa/IFZa, posta-helbidea/helbide elektronikoa, 

telefonoa, sinadura/hatz-marka, irudia. 

• Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familia-datuak, jaioteguna, jaioterria, adina, sexua, 

nazionalitatea, ama-hizkuntza. 

• Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak. 

• Enplegua: lanpostua/kargua. 

• Ekonomikoak: bankuko datuak, nominako datu ekonomikoak, aseguruak edo pentsio-planak. 

• Inguruabar sozialak: lizentzia, baimen eta autorizazioak, jabetzak eta ondasunak; 

• Bestelakoak: Gizarte Segurantzan alta eta baja hartutako data; identifikazio-zenbakia. 

1.5. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Datuen komunikazio hauek egiten ditugu, aplikatzen dizkiguten lege-betebeharrak betetzeko: 

• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia. 

• Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala. 

• Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa. 

• Zergen eta gizarte-segurantzaren arloan eskumena duten administrazio publikoak. 

• Banku-erakundeak/finantza-erakundeak. 

• Laneko osasuna zaintzeko mutualitateak eta arriskuak prebenitzeko erakundeak. 

• Aseguru-artekaritza. 

• Elkarkidetza. 

2. Administrazio- eta kontabilitate-kudeaketa 

2.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Erakundearen bezeroen eta hornitzaileen administrazio-, zerga- eta kontabilitate-kudeaketa egiteko 

tratatzen ditugu zure datu pertsonalak, baita alokairuen eta moduluen kudeaketarako ere.  

2.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko 

behar den bitartean atxikiko dira datuak.  
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2.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Kontratu-tresna juridikoak garatzeko (DBEO, 6.1.b) eta BiscayTIK Fundazioari aplikagarri zaizkion 

lege-arauak betetzeko (DBEO, 6.1.c) tratatzen ditugu zure datu pertsonalak. 

Hona datuen tratamendua legitimatzen duten legeak:  

• 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. 

• Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra, uztailaren 4ko 16/2007 Legearen azken 

xedapenetako lehenengoari dagokionez. 

• 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, zeinaren bidez onesten baita 

abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorraren testu bategina, aurrekontuei, tributuei 

eta kontratazio publikoari buruzkoa. 

2.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak bezero eta erabiltzaileenak, hornitzaileenak eta erakunde pribatuetako 

ordezkarienak dira. 

Mendekotasun- edo desgaitasun-egoeran dauden pertsonen datuen kategoria hauek lantzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, NANa, helbidea (postala, elektronikoa), telefonoa, sinadura. 

• Enpleguaren xehetasuna: lanpostua, enpresa/konpainia. 

• Merkataritza-informazioa: jarduerak eta negozioak. 

• Bestelakoak: eskriturak. 

• Ekonomia finantzarioak: bankuko datuak. 

• Transakzioak: eragindako pertsonek hornitutako ondasunak eta zerbitzuak. 

  

2.5.  Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Lehen aipatutako legeetako lege-betebeharrak betetzeak legitimatzen ditu behean adierazten 

ditugun datu-lagapenak. 

Zehazki, datuen komunikazio hauek egiten ditugu: 

• Zerga-arloan eskumena duten administrazio publikoak. 

• Fundazioen erregistroa. 

• Autonomia Erkidegoetako Kontu Auzitegia eta Kanpoko Kontrol Organoak, organo horiek 

eskatuta, administrazio publikoetako fiskalizazio-organo goren gisa dituzten eginkizunak 

garatzeko. 

3. Patronatuaren kudeaketa eta gardentasuna 

3.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

BiscayTIK Fundazioaren patronatuko kideak kudeatzeko eta gardentasun-araudia betetzeko 

tratatzen ditugu zure datu pertsonalak. 

3.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Fundazioko patronatuko kideek kide dirauten bitartean atxikiko dira datuak, eta, ondoren, 

Fundazioaren xede sozialaren arloko kudeaketak izan litzakeen erantzukizun juridikoen preskripzio-

epea indarraldian dagoen bitartean. 
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3.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

BiscayTIK Fundazioari aplikagarri zaizkion lege-betebeharrak betetzeko (DBEO, 6.1.c) tratatzen 

ditugu zure datu pertsonalak. 

Hona datuen tratamendua legitimatzen duten legeak:  

• 9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa. 

• 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa. 

3.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak elkartekideenak edo kideenak dira. 

Datu kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, NANa. 

• Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, nazionalitatea. 

• Enplegua: lanbidea. 

3.5. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Lehen aipatutako legeetako lege-betebeharrak betetzeak legitimatzen ditu behean adierazten 

ditugun datu-lagapenak 

Zehazki, datuen komunikazio hauek egiten ditugu: 

• Notarioak eta prokuradoreak. 

• Bankuak, aurrezki-kutxak. 

• Gardentasun araudiaren esparruan legitimatuta dagoen edozein hirugarren. 

4. Erakundeekiko harremanen kudeaketa  

4.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

BiscayTIK Fundazioko harreman instituzionalak kudeatzeko tratatzen ditugu zure datu pertsonalak.  

4.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Datuak ezabatu egingo dira, datuen kalitate-printzipioaren arabera, baldin ez badira zuzenak, 

egiazkoak edo beharrezkoak. 

4.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Abenduaren 23ko 6/2010 Legeak, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari 

buruzkoak, ezartzen dituen lege-betebeharrak betetzeko (DBEO, 6.1.c) tratatzen ditugu zure datu 

pertsonalak. 

4.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak erakundeetako harremanetarako pertsonenak dira. 

Datu kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, telefonoa. 

• Enplegua: lanpostua. 

4.5.  Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Ez da datu-komunikaziorik egiten. 
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5. Bideozaintza eta instalazioetara sartzeko kontrola 

5.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

instalazioetara sartzeko kontrola eta bideozaintza egiteko, segurtasuna dela-eta, tratatzen ditugu 

zure datu pertsonalak.  

5.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Bideozaintza-helburuekin jasotako datuak hilabetez atxikiko dira, oinarri harturik Datuak Babesteko 

Agentziaren 1/2006 Jarraibidea eta bere 22.3 artikuluan xedatzen duena 3/2018 Lege Organikoak, 

datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak. 

Sarbideak kontrolatzeko asmoz bildutako datuak bilketaren helburua betetzeko behar den denboran 

atxikiko dira, bai eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak 

zehazteko behar den denboran ere. 

5.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean 

egindako misio bat betetzeko (DBEO, 6.1.e) tratatzen ditugu zure datu pertsonalak. 

5.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak BiscayTIK Fundazioaren instalazioetako langile eta bisitarienak dira.  

Datu kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, NANa, irudia/ahotsa. 

• Enplegua: enpresa/konpainia. 

5.5. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoei eta organo judizialei jakinaraziko zaizkie datuak. 

6. Proiektu teknologikoen sustapena eta kudeaketa  

6.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

BiscayTIK Fundazioaren xede sozialaren arloko proiektuak (BiscayApp, Ideien lehiaketa, Udatik) 

sustatzeko eta kudeatzeko tratatzen ditugu zure datu pertsonalak.  

6.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Datuak ezabatu egingo dira, datuen kalitate-printzipioaren arabera, baldin ez badira zuzenak, 

egiazkoak edo beharrezkoak.  

6.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Interesdunen kontsentimendua da datuen tratamendua legitimatzen duen oinarria (DBEO 6. 1.a.). 

Emandako kontsentimendua edozein unetan ken dezakezu BiscayTIK Fundazioarekin harremanetan 

jarriz.  

6.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak lehiaketetan parte hartzen duten pertsonenak eta Udatik udaleku 

teknologikoetan parte hartzen duten pertsonenak dira, baita gurasoenak edo haien tutoreenak ere. 

Datu kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, sinadura, NANa, 

telefonoa. Irudia/ahotsa. 
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• Ezaugarri pertsonalak: jaioteguna, familia-datuak (gurasoak, tutoreak). 

• Transakzioak: jasotako ondasunak eta zerbitzuak. 

• Enplegua: lanpostua/kargua. 

• Merkataritza-informazioa: jarduerak eta negozioak. 

• Bestelakoak: iritzi pertsonalak. 

6.5. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Lehiaketetako irabazleen datuak edozein hirugarreni jakinaraziko zaizkio, hala komunikabide eta 

hedabideak erabiliz, nola webgunearen eta sare sozialen bidez. 

7. Ekitaldietara doazen pertsonak kudeatzea  

7.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Ekitaldietara eta ordezkaritza, publizitate eta marketin arloko jardueretara doazen pertsonak 

kudeatzeko tratatzen ditugu zure datu pertsonalak.  

7.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Datuak ezabatu egingo dira, datuen kalitate-printzipioaren arabera, baldin ez badira zuzenak, 

egiazkoak edo beharrezkoak. 

7.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Interesdunen kontsentimendua da datuen tratamendua legitimatzen duen oinarria (DBEO 6. 1.a.). 

Emandako kontsentimendua edozein unetan ken dezakezu BiscayTIK Fundazioarekin harremanetan 

jarriz.  

7.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak ekitaldietara bertaratutakoenak, eskatzaileenak, harremanetarako 

pertsonenak, elkartekideenak edo kideenak dira. 

Datu kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikatzaileak: izen-abizenak, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, sinadura, NANa, 

telefonoa, irudia/ahotsa. 

• Enplegua: lanpostua/kargua, konpainia/enpresa/erakundea. 

• Akademikoak eta profesionalak: tituluak eta prestakuntza. Bertaratze-ziurtagiriak. 

7.5. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak? 

Ekitaldiak antolatzen dituzten erakunde publikoei jakinaraziko zaizkie identifikazio-datuak 

(bertaratutakoen zerrenda), hala nola Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta irudi- eta ahots-

datuak hirugarrenei, ekitaldien streaming bidez. 

8. Kontaktuen kudeaketa DanonArtean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Foru Erakundeen 

arteko harreman-eremu korporatiboetan 

8.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Zure datu pertsonalak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Foru Erakundeen arteko harreman-eremu 

korporatiboetan jarduketak egiteko harremanak kudeatzeko. 

8.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

Datu-bilketaren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator 

daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira. 
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8.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Zure datu pertsonalak honako lege hauek ezartzen dizkiguten legezko betebeharrak betetzeko 

(DBEOren 6.1.c.) tratatzen ditugu:  

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

• 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei, tributuei eta 

kontratazio publikoari buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorraren testu 

bategina onartzen duena. 

• 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen 

Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Funtzionamenduari buruzkoa. 

 

8.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak erakundeetako harremanetarako pertsonenak, erabiltzaileenak eta 

hornitzaileenak dira.  

Datu-kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikazio-datuak eta harremanetarakoak. 

• Enplegu- eta formakuntza-datuak. 

 

8.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak? 

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinaraziko zaizkie. 

 

Tratamendu Jardueren Erregistroa tratamenduaren eragile gisa, eta 

informazio gehigarria  
 

Atal honetan, DBEO 30.2 artikuluko xedapenak betez, informazio zehatza jasotzen dugu BiscayTIK 

Fundazioak datu pertsonalen tratamenduaren eragile den aldetik egiten duen tratamendu bakoitzari 

buruz. 

1. Bizkaiko herritarren posta elektronikoko zerbitzua kudeatzea 

1.1. Nor da tratamenduaren erakunde arduraduna? 

Herritarrenganako Laguntzaren eta Zerbitzu Digitalen Zuzendaritza Nagusia da tratamenduaren 

arduraduna, Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako 

Sailarena (Diputazioa 7 - 48008 Bilbo). 

Bizkaiko Foru Aldundiko Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Ataleko Burutza da Herritarrenganako Laguntzaren eta Zerbitzu Digitalen 

Zuzendaritza Nagusiko datuak babesteko ordezkaria, (Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo). 

1.2. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Zure datu pertsonalen tratatzeko legitimazioak oinarri hartzen ditu lege-betebeharrak betetzea 

(DBEO, 6.1.c) eta interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere 

publikoen izenean egindako misio bat betetzea (DBEO, 6.1.e).  

Hona tratamendua legitimatzen duten legeak: 



 

10 
 

• 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena. 

• 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako 

Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzkoa. 

• 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, zeinaren bidez onesten baita Euskal Autonomia 

Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna. 

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

Erkidearena. 

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

 


