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SERANTES KULTUR ARETOA
Autonomiadun Herri Erakundea

TRATAMENDU-JARDUEREN
ERREGISTROA
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GIZA BALIABIDEAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babesaren eskuordearenak

SERANTES KULTUR ARETOA

Casa Torre Jauregia- Sabino Arana, 5

IFZ: P9809503G

Datuen Babesaren eskuordea: Gontzal Gallo (Global
Factory S.L.)

dpd-dbo@serantes.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Langileen eta Giza Baliabideen kudeaketa. Kontratuak,
nominak, gizarte-aseguruak eta erakundeko langileekin
lotuta, izapidetu beharreko guztia.

Tratamendua beharrezkoa da interesatua parte den
kontratua egikaritzeko edo interesatuak eskatuta,
kontratu-aurreko neurriak ezartzeko (DBAOren 6.1.b
art.)

Interesatuen kategorien
deskribapena

Pertsonala eta balizko hautagaiak.

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, Helbidea,
NAN, Gizarte Segurantzaren zenbakia

 Norberaren ezaugarriak: Egoera zibila, familia,
jaiotze-data eta herria, adina, sexua.

 Akademiko eta profesionalak: Prestakuntza,
titulazioak, lan-esperientzia. asistentzia, ordutegiak.

 Ekonomikoak: Bankuko datuak, nominaren datu
ekonomikoak.

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak
barne

 Zerga-gaietan eskumena duen Herri Administrazioa:
Zergen Foru Araua.

 Gizarte Segurantza: Legegintzako ekainaren 20ko
1994/1 Errege Dekretua, zeinek Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina
onartu zuen.

 Lan-gaietan eta lan-arriskuen prebentzioan eskumena
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
duten Herri Administrazioak.

 Banku Erakundeak: Nominen kudeaketa

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko
aurreikusitako epeak.

Gutxienez 4 urtez gordeko dira, harreman juridikoaren
amaieratik zenbatzen hasita. Blokeatu egingo dira lan-
harremanetik eratorritako erantzukizun juridikoen epeak
dirauen bitartean (Abuztuaren 4ko Legegintzako 2000/5
Errege Dekretuaren 21. art., zeinek Gizarte Ordenan
Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu
bategina onartu zuen).

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen
orokorra.

Segurtasun Politikak
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KULTURA ZERBITZUAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babeserako eskuordearenak

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Kultura eta kultura-jarduera eta erabilera publikorako
kultura ekipamenduen kudeaketa arautzea eta sustatzea,
Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko 2016/2
Legearen 17.1.20. artikuluarekin bat etorriz.

Interesatuen kategorien
deskribapena

Kultura zerbitzu eta jardueren eskatzaileak.

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, emaila,
helbidea, NAN.

 Norberaren ezaugarriak: Jaiotze-data, adina.

 Inguruabar sozialak: Familia, adin txikikoak,
lizentziak eta baimenak (Nabigagarritasun ziurtagiria)

 Merkataritza-informazioa: jarduerak eta negozioak;
jarduera-mota.

 Ekonomikoak: Bankuko datuak, ordainketak eta
kobratzea, diru-laguntzak eta beste laguntza batzuk.

 Transakzioak: ondasunak eta emandako zerbitzuak;
bestelakoak: zerbitzuen datak eta ordutegiak.

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak
barne

 Santurtziko Udala

 KPEE

 Zerga-gaietan eskumena duten administrazioak
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Gorde egingo dira harreman juridikoak bizirik dirauen
bitartean. Gero, ezarri beharreko araudi sektorialaren
arabera, 5 urtez gordeko dira kontabilitaterako eta epe
luzeagoz tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun
juridikoei erantzuteko.

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen
orokorra

Erakundearen Segurtasun Politikak
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KONTRATATZAILEAREN PROFILA ETA HORNITZAILEEN KUDEAKETA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babeserako eskuordearenak

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Erakunde hornitzaileen langileen eta kontratazioaren
kudeaketa, kontratazioa zuzen garatzen eta egikaritzen ari
den kontrolatzeko xedez. Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 2017/9 Legea.

Interesatuen kategorien
deskribapena

 Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, emaila,
helbidea.

 Akademiko eta profesionalak: Lanari buruzko datuak.

 Enpleguaren ezaugarria: Lanpostua edo kargua.

 Ekonomiko, finantzarioak: soldata-maila eta gizarte
segurantzaren betebeharrak betetzeari buruzkoa.
Sektore publikoaren kontratazioaren legediak
ezarritako gizarte- eta lan-bermeak.

Datu pertsonalen kategoriak  Azpikontrata eta hornitzaileetako profesional eta
langileak.

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak
barne

 Kontu Publikoen Euskal Epaitegia

 Epai-organoak

 Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala

 Gaian eskumena duten beste Herri Administrazio
batzuk.

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko

Mugagabea, harreman juridikoaren eta kontratazio
publikoaren kontrol- eta egikaritze-arloan tratamendutik
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
aurreikusitako epeak eratorritako balizko ondorioen arabera.

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen
orokorra

Segurtasun Politikak
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SARRERA ETA IRTEERA ERREGISTROA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babeserako eskuordearenak

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Paperezko agirien eta agiri elektronikoen erregistroaren
kudeaketa, Administrazio Prozeduraren 2015/39 Legean
oinarrituta.

Interesatuen kategorien
deskribapena

Agiriak edozein euskarritan bidali edo jasotzen dituzten
pertsona fisikoak.

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: NAN, izen-abizenak, helbideak,
bestelakoak: gaia, data eta ordua, agiriaren
deskribapena.

 Inguruabar sozialak: hizkuntza

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak
barne

 Eskumena duten Herri Administrazioak.

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Datuak tratatu egingo dira administrazio juridikoak
dirauen bitartean, bai eta gordeko ere tratamendutik
eratorritako balizko erantzukizun juridikoen arabera, eta
Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 1990/7
Legeak hala aginduta.

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen

Segurtasun Politikak
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
orokorra
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BIDEO-ZAINTZA ETA SEGURTASUNA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babeserako eskuordearenak

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Pertsona eta ondasunen segurtasuna babestea, bai eta
euren instalazioena ere (LOPDGDDren 22. Art.)

Interesatuen kategorien
deskribapena

 Herritarrak

 Erakundeko langileak

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: Irudia

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak
barne

 Estatuko Segurtasun Indarrak

 Epai organoak

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Hil bat segurtasun-arloan datuen babeserako. Epea
luzatu egingo da baldin eta segurtasun publikorako
benetako arriskua edo zigor-legea haustea tarteko,
poliziaren jarduketarik badago. Gero, datuak gorde ahal
izango dira tratamendutik eratorritako erantzukizun
juridikoen preskripzio-epeak dirauen bitartean.

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen
orokorra

Segurtasun Politikak
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GOBERNU ZABALA ETA GARDENTASUNA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA

Arduradunaren izena eta
harremanetarako datuak eta
hala badagokio,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuen
babeserako eskuordearenak

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.com

Tratamenduaren xedeak eta
legitimazioa

Tokiko Erakundearen gobernu zabala eta
gardentasunaren kudeaketa Euskadiko Tokiko
Erakundeei buruzko 2016/2 Legeari eta
Gardentasunaren 2013/19 Legearekin bat etorriz.

Interesatuen kategorien
deskribapena

 Kargu publikoak

 Parte hartzen duten herritarrak

 Eskatzaileak

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, helbide
elektronikoa, helbidea, sinadura elektronikoa.

 Gizarte inguruabarrak: familiari buruzko datuak.

 Ekonomiko-finantzarioak: errentak, ondasunak eta
jabetza.

 Bestelakoak: interesak, iritziak, balorazioak.

 Akademiko eta profesionalak: Tituluak,
lanpostuak/karguak, curriculum-a.

Jasotzaileen kategoriak, zeini
datu pertsonalak komunikatu
zitzaizkion edo
komunikatuko zaizkion,
hirugarren herrialdeetako
edo nazioarteko
erakundeetako jasotzaileenak

 Herritarrak eta gardentasunari buruzko legediak
legeztatzen duen beste hirugarren bat.
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
barne.

Ahal denean, datuen
kategoriak ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Tratamenduak administrazio-espedientearen harreman
juridikoak dirauen bitartean. Gero, datuak gordeko dira
tratamendutik eratorritako erantzukizun juridikoen
preskripzio-epeak dirauen bitartean.

Horren ondoren, 50 urtetik aurrera Ondare Historikoaren
legediak hala aginduta (Euskal Ondare Kulturalari
buruzko uztailaren 3ko 1990/7 LEGEA).

Ahal denean, segurtasunaren
neurri tekniko edo
antolatzaileen deskribapen
orokorra

Segurtasun Politikak


