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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 ESTATUKO LOTERIA ETA 

APUSTUEN ERAKUNDEAREN BIZKAIKO ORDEZKARITZA (aurrerantzean, ELA) erakundean 

egiten dugun erabilerari. 

Gainera, enpresa-erakunde 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. 

ELA erakundean 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 datuak tratatzeko ardura duen erakundea LAE da, Ogasun eta Finantza Sailari atxikitako Enpresa 

Erakunde Publikoa.  

LAEren helburua, Bizkaiko Lurralde Historikoan Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatea 

(SELAE) SAren eskumenekoak diren joko-jarduerak, loteria, joko, apustu, oraingo eta/edo 

etorkizuneko modalitateetan kudeatu, ustiatu eta merkaturatzea da, Bizkaiko Lurralde Historikoan. 

Eta, oro har, Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatea (SELAE) SAren eta Bizkaiko Salmenta 

Puntu Integralen eta Mistoen Sare Komertzial osoaren arteko bitartekaritza egitea, ELAren 

produktuak modu egokian kudeatzeko eta komertzializatzeko. 

2. Nor da datuak babesteko ordezkaria? 

Bizkaiko Foru Aldundiko Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Ataleko buruak betetzen ditu datuak babesteko ordezkariaren eginkizunak eta kargua. 

ESTATUKO LOTERIA ETA APUSTUEN ERAKUNDEAREN BIZKAIKO ORDEZKARITZAko Datuak 

Babesteko Ordezkariaren sorrera, izendapena eta erregulazioa Datuak Babesteko Espainiako 

Agentziari (DBEB) jakinarazi zitzaion, 2021eko maiatzaren 27ko ebazpenean jasota dagoenez.  

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. 



 

2 
 

3. Zeintzuk dira datuak ematean dagozkizun eskubideak? 

Datuen babesari buruzko araudiak zenbait eskubide ematen dizkie interesdunei beren datu 

pertsonalei dagokienez, jarraian aditzera emango dizugunez. Eskubide horiek zuzenean balia daitezke, 

edo legezko edo borondatezko ordezkari baten bidez, eta dohainik. 

Zure eskubideak baliatzeko, jar zaitez harremanetan ELA erakundearekin, idatzizko jakinarazpen bat 

bidaliz helbide honetara, NANaren edo antzeko identifikazio-agiri baten fotokopiaz lagundurik: 

Diputazio Kalea, 4, 48009 Bilbo  

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 

Aldundiko Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala: Kale 

Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo), eta hark bere ebazpena izapidetuko du ELA erakundearen barruan, edo 

Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (www.aepd.es). 

Datuen titularrek eskubide hauek dituzte: 

• Irispide-eskubidea: datu pertsonalak tratatzen diren jakiteko eta tratamendu horri buruzko 

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

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

• Zuzentzeko eskubidea: zehatzak ez diren datu pertsonalak zuzentzeko eta falta diren datuak 

osatzeko ahalmena ematen du. 

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

o Datuak legez kontra tratatu badira. 

o Tratamendua edo bilketa eragin zuen helburua desagertu bada. 

o Adostasuna ezeztatu bada (adostasuna datuen tratamendua legitimatzen duen 

oinarri juridikoa denean bakarrik). 

o Tratamenduari aurka egin bazaio. 

• 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 etetea eta datuak kontserbatzea: 

o Tratamendua eteteko eskatzen da: 

▪ Datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen denean, zehaztasuna 

egiaztatzeko epearen barruan. 

▪ Tratamenduari aurka egiten zaionean, arrazoi pertsonalak azalduta, aldi 

berean egiaztatzen delarik arduradunak interes publikoaren edo botere 

publikoen izenean burututako eginkizun batean legitimatuta tratatzen 

dituela zure datuak, eta zehazten denean arduradunaren tratamendu hori 

gailentzen dela. 

o Datuak gordetzeko eskatzen da: 

▪ Tratamendua legez kontrakoa denean eta erabilera mugatzea eskatzen 

denean, eta ez ezereztea. 

▪ Pertsonek erreklamazioak egiteko edo defendatzeko datuak behar 

dituztenean, baina aldi berean arduradunak jadanik behar ez dituenean datu 

horiek tratamenduaren helburuetarako. 

http://www.aepd.es/
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• Erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izateko eskubidea: eskubide honek bermatzen 

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

(profilak egitea barne), baldin eta tratamenduak ondorio juridikoak baditu pertsonarengan. 

Hala ere, eskubidea ez da aplikatzen kasu hauetan: 

o Erabakia beharrezkoa bada interesdunaren eta tratamenduaren arduradunaren 

artean kontratu bat egiteko edo betearazteko. 

o Tratamendua adostasunak legitimatuta badago. 

4. Zein kasutan komunikatuko ditugu zure datuak? 

Ez dizkiegu zure datuak hirugarrenei komunikatuko, zuri aldez aurretik jakinarazi gabe eta behar den 

legitimazio-oinarria eduki gabe.  

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

gure ardurapeko datu pertsonalak tratatu behar izaten dituzte. Enpresa horiekin 

tratamendu-eragileen kontratuak sinatu ditugu, DBEOren eta DBEDBLOren xedapenak betetzen 

dituztenak. Kontratuon bidez ziurtatzen dugu enpresa horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik 

tratatzen dituztela erabilgarri dituzten datuak, ez dituztela inoiz erabiltzen baimendu ez dizkiegun 

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

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 legezko betebeharra dugu. 

Kontrakoa adierazi ezean, ez dugu datuen nazioarteko transferentziarik egingo.  

5. Zer segurtasun-neurri aplikatzen ditugu datuen tratamenduan? 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun 

Eskema Nazionala arautzen duen maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuaren II. eranskinean 

(Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin. 
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Tratamendu Jardueren Erregistroa tratamenduaren arduradun gisa eta 

informazio gehigarria  
 

Jarraian, ELA erakundean, tratamenduaren arduradun garen aldetik, egiten dugun tratamendu-

jarduera bakoitzari buruzko informazio zehatza jasotzen dugu: 

1. Kontratisten/azpikontratisten kudeaketa 

1.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Erakundeak kontratatutako eta azpikontratatutako enpresekiko kudeaketa administratiboa, 

operatiboa eta legezko betebeharrak betetzeko. 

1.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

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

daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira. 

1.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Zure datu pertsonalak merkataritza kontratu bat gauzatzeko (DBEOren 6.1.b.) eta ELA erakundeari 

aplikatu beharreko legezko betebeharrak betetzeko (DBEOren 6.1.c.) tratatzen ditugu:  

• 2/2005 Foru araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa; 

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

publikoari buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorraren testu bategina onartzen duena; 

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

• 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoa; 

• 1514/2007 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontabilitate Plan Orokorra onartzen duena. 

1.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak Kontratatutako eta azpikontratatutako enpresetako langileek emandakoak 

dira. 

Datu-kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikazio-datuak eta harremanetarakoak; 

• Inguruabar sozialak eta pertsonalak; 

• Enpleguaren xehetasunak. 

1.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak? 

Ondoren adierazten diren datuen lagapenak lehen aipatutako legeetan ezarritako legezko 

betebeharrak betetzeak legitimatzen ditu. 

Zehazki, honako hauei egiten dizkiegu datuen komunikazioak: 

• Ogasun eta Finantzetako Foru Saila eta/edo beste zerga agentzia batzuk; 

• Herri Kontuen Euskal Epaitegia eta autonomia erkidegoetako kanpoko beste kontrol organo batzuk; 

• Lan istripuen eta lanbide gaixotasunen mutualitateak; 
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• Kanpoko prebentzio zerbitzuak (osasunaren zaintza).                             

• Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE) 

2. Langileen eta giza baliabideen kudeaketa 

2.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Langileekiko lan-harremanaren kudeatzeko. 

2.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

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

daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira. 

2.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Kategoria bereziko datuak tratatzeko legitimazioa da betebeharrak betetzea eta eskubide 

espezifikoak baliatzea lan-zuzenbidearen eta gizarte-segurantzaren eta -babesaren esparruan 

(DBEOren 9.2.b). Zure datu pertsonalak kontratu bat gauzatzeko (DBEOren 6.1.b.) eta ELA 

erakundeari aplikatu beharreko legezko betebeharrak betetzeko (DBEOren 6.1.c.) tratatzen ditugu. 

Tratamendua legitimatzen duten legeak hauek dira:  

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

• 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoa; 

• 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu 

bategina onartzen duena. 

• 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 

testu bategina onartzen duena; 

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 

Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena; 

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

2.4. Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak kontratatutako eta azpikontratatutako enpresetako langileek emandakoak 

dira. 

Datu-kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikazio-datuak eta harremanetarakoak; 

• Inguruabar sozialak eta pertsonalak; 

• Bankukoak eta ondare ekonomikoak; 

• Enpleguaren xehetasunak; 

• Datuen kategoria bereziak: osasuna. 

2.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak? 

Ondoren adierazten diren datuen lagapenak lehen aipatutako legeetan ezarritako legezko 

betebeharrak betetzeak legitimatzen ditu. 
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Zehazki, honako hauei egiten dizkiegu datuen komunikazioak: 

• Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala; 

• Ogasun eta Finantzetako Foru Saila eta/edo beste zerga-agentzia batzuk; 

• Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateak; 

• Kanpoko prebentzio-zerbitzuak (osasunaren zaintza); 

• Finantza- eta aurrezki-erakundeak; 

• Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeak (BGAE); 

• Prestakuntza-enpresak eta -fundazioak; 

• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia; 

• Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.      

• Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)     

3. Administrazio- eta kontabilitate-kudeaketa 

3.1. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Erakundearen administrazio, zerga eta kontabilitate kudeatzeko. 

3.2. Zenbat denboraz gordeko ditugu datuak? 

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

daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira. 

3.3. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu ELA erakundeari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak 

betetzeko (DBEOren 6.1.c). 

Tratamendua legitimatzen duten legeak hauek dira:  

• 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 

5/2006 Foru Arau Orokorraren testu bategina onartzen duena; 

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

• 1514/2007 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontabilitate Plan Orokorra onartzen duena; 

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

lehenengoarekin lotuta. 

3.4.  Zer datu tratatzen ditugu eta nola lortu ditugu? 

Tratatzen ditugun datuak hornitzaileek eta  enpresa pribatuetako ordezkariek emandakoak dira. 

Datu-kategoria hauek tratatzen ditugu: 

• Identifikazio-datuak eta harremanetarakoak; 

• Enpleguaren xehetasunak; 

• Bankukoak eta ondare ekonomikoak. 
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• Ondasun eta zerbitzuen transakzioak. 

3.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak? 

Ondoren adierazten diren datuen lagapenak lehen aipatutako legeetan ezarritako legezko 

betebeharrak betetzeak legitimatzen ditu. 

Zehazki, honako hauei egiten dizkiegu datuen komunikazioak: 

• Bizkaiko Foru Ogasuna; 

• Herri Kontuen Euskal Epaitegia eta autonomia-erkidegoetako kanpo-kontroleko organoak.                 

• Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE) 
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Tratamendu Jardueren Erregistroa tratamenduaren eragile gisa, eta 

informazio gehigarria  
 

Jarraian, DBEO 30.2. artikuluko xedapenak betez, informazio zehatza jasotzen dugu ELA erakundeak 

datu pertsonalen tratamenduaren eragile den aldetik egiten duen tratamendu bakoitzari buruz. 

1. Bezeroak eta erabiltzaileak  

1.1. Nor da tratamenduaren erakunde arduraduna? 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)k du datu pertsonalak tratatzeko 

ardura tratamenduaren arduradun gisa.  

Tratamenduaren arduradunaren datuak babesteko ordezkaria honako hau da: “Protección de Datos” 

erregistroan, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid edo, bestela, helbide elektroniko honetan: 

www.loteriasyapuestas.es.  

LAEk, datuen tratamenduaren arduradun gisa, Datuak Babesteko Ordezkariaren rola Bizkaiko Foru 

Aldundiko Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Ataleko 

Burutzak betetzen du. (Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo). 

1.2. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Tratamendua legitimatzen duten oinarriak hauek dira: 

• Kontraktualki, inskribatutako bezeroentzako joko-kontratuaren bidez 

• Jendeak, oro har, edo webguneetako bisitariek egindako kontsultei erantzuteko interes legitimoa. 

• SELAEren WEB orrietako bisitarien cookieak erabiltzeko baimena. 

• Legea betetzea: saridun nagusiak identifikatzea eta RGIAJn egoteagatik jokoa debekatzea 

• Jokoaren arriskuaren portaerari buruzko ekintzak eta detekzioa, 958/2020 Errege Dekretuaren 34. 

eta 35. artikuluen arabera 

2. Promozioak, merkataritza-komunikazioa eta publizitate-kanpainak  

2.1. Nor da tratamenduaren erakunde arduraduna? 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)k du datu pertsonalak tratatzeko 

ardura tratamenduaren arduradun gisa.  

Registro, “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 - Madrid du Datuak Babesteko 

Ordezkariaren rola. Posta elektronikoz ere aurki daitezke komunikazio-formularioan 

www.loteriasyapuestas.es webgunean. 

LAEk, datuen tratamenduaren arduradun gisa, Datuak Babesteko Ordezkariaren rola Bizkaiko Foru 

Aldundiko Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Ataleko 

Burutzak betetzen du. (Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo). 

2.2. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Tratamendua legitimatzen duten oinarria hau da:   

• Interesdunaren adostasuna/baimena (art. 6.1.a RGPD). 

http://www.loteriasyapuestas.es/
http://www.loteriasyapuestas.es/
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3. Bezeroak - Eskatzaileak eta erreklamazioak  

3.1. Nor da tratamenduaren erakunde arduraduna? 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)k du datu pertsonalak tratatzeko 

ardura tratamenduaren arduradun gisa.  

Registro, “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 - Madrid du Datuak Babesteko 

Ordezkariaren rola. Posta elektronikoz ere aurki daitezke komunikazio-formularioan 

www.loteriasyapuestas.es webgunean. 

LAEk, datuen tratamenduaren arduradun gisa, Datuak Babesteko Ordezkariaren rola Bizkaiko Foru 

Aldundiko Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Ataleko 

Burutzak betetzen du. (Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo). 

3.2. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Tratamendua legitimatzen duten oinarriak hauek dira: 

• Merkataritza-kontratu bat gauzatzea (DBEO, 6.1.b art.) eta legezko betebeharrak betetzea 

DBEOren 6.1.c) artikulua: 

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

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

4. Merkataritza Ordezkaritzak eta Saltokiak 

4.1. Nor da tratamenduaren erakunde arduraduna? 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)k du datu pertsonalak tratatzeko 

ardura tratamenduaren arduradun gisa.  

Registro, “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 - Madrid du Datuak Babesteko 

Ordezkariaren rola. Posta elektronikoz ere aurki daitezke komunikazio-formularioan 

www.loteriasyapuestas.es webgunean. 

LAEk, datuen tratamenduaren arduradun gisa, Datuak Babesteko Ordezkariaren rola Bizkaiko Foru 

Aldundiko Aholkularitza Juridiko, Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako Ataleko 

Burutzak betetzen du. (Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbo). 

4.2. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria? 

Tratamendua legitimatzen duten oinarriak hauek dira: 

•  Interesduna DBEOren 6.1.b), Salmenta, bai eta SELAEren titulartasunekoak ez diren merkataritza-

ordezkaritzentzat ere. 
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