DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
TRATAMENDUEN ERREGISTROA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, Urola
Kostako Udal Elkarteak bere zerbitzuak eta programak eskaini eta garatzeko eskatzen dituen
datuak tratatzeko moduari buruzko informazioa duzu ondoren, atalez atal:

1. GARAPEN AGENTZIA: ENPLEGUA SUSTATZEKO ETA LANA BILATZEN LAGUNTZEKO ZERBITZU
ETA PROGRAMAK
2. GARAPEN AGENTZIA: EKINTZAILETASUNA SUSTATZEKO ETA
LAGUNTZEKO ZERBITZU ETA PROGRAMAK

ENPRESAK

SORTZEN

3. GARAPEN AGENTZIA: ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEN LAGUNTZEKO ZERBITZU ETA
PROGRAMAK
4. INGURUMEN SAILA: HONDAKINAK
SENTSIBILIZAZIO EKIMENAK

BILTZEKO

ZERBITZUAK

ETA

INGURUMENEKO

5. UDAL ELKARTEA: GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
6. UDAL ELKARTEA: HORNITZAILEEN KUDEAKETA (OBRA ETA ZERBITZU KONTRATUAK)
7. UDAL ELKARTEA: OROTARIKO ESKAEREN KUDEAKETA
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1.
GARAPEN AGENTZIA: ENPLEGUA SUSTATZEKO ETA LANA BILATZEN LAGUNTZEKO
ZERBITZU ETA PROGRAMAK

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
enplegua sustatzeko eta lana bilatzen laguntzeko zerbitzu eta programetan eskatutako datuak tratatzeko
moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Eskualdeko pertsonen laneratzeko aukerak hobetzeko zerbitzu eta programak kudeatzea. Datu
tratamenduan ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Datu tratamenduaren objektu den zerbitzu edo programa amaitu arte edota horren zuriketa epealdia
amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak eta mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak eta konpetentzia sozioprofesionalei buruzko
datuak. Ez da tratatzen bereziki babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik programa garatzeko diru-laguntza eman duten erakunde publikoei,
diru-laguntzaren zuriketa egiteko beharrezkoa den heinean. Ez da datu horien transferentziarik
aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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2.
GARAPEN AGENTZIA: EKINTZAILETASUNA SUSTATZEKO ETA ENPRESAK SORTZEN LAGUNTZEKO
ZERBITZU ETA PROGRAMAK

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
ekintzailetasuna sustatzeko eta enpresak sortzen laguntzeko zerbitzu eta programetan eskatutako datuak
tratatzeko moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Eskualdean ekintzailetasuna sustatzeko eta enpresak sortzea sustatzeko zerbitzu eta programak kudeatzea.
Datu tratamenduan ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Datu tratamenduaren objektu den zerbitzu edo programa amaitu arte edota horren zuriketa epealdia
amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak eta mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak, konpetentzia sozioprofesionalei buruzko
datuak, enpresa egitasmoari buruzko datuak eta datu ekonomikoak. Ez da tratatzen bereziki babestutako
daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik programa garatzeko diru-laguntza eman duten erakunde publikoei,
diru-laguntzaren zuriketa egiteko beharrezkoa den heinean. Ez da datu horien transferentziarik
aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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3.
GARAPEN AGENTZIA: ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEN LAGUNTZEKO
ZERBITZU ETA PROGRAMAK

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko zerbitzu eta programetan eskatutako datuak tratatzeko
moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Eskualdeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko programak kudeatzea. Datu tratamenduan ez da erabaki
automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Datu tratamenduaren objektu den zerbitzu edo programa amaitu arte edota horren zuriketa epealdia
amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak eta mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak, langileen datu akademiko eta profesionalak, konpetentzia sozioprofesionalei
buruzko datuak, enpresaren jardueraren datuak eta datu ekonomikoak. Ez da tratatzen bereziki
babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik programa garatzeko diru-laguntza eman duten erakunde publikoei,
diru-laguntzaren zuriketa egiteko beharrezkoa den heinean. Ez da datu horien transferentziarik
aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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4.
INGURUMEN SAILA: HONDAKINAK BILTZEKO ZERBITZUAK
ETA INGURUMENEKO SENTSIBILIZAZIO EKIMENAK

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
hondakinak biltzeko zerbitzuak eta ingurumeneko sentsibilizazio kanpainak kudeatzeko eskatutako datuak
tratatzeko moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Hondakinak biltzeko zerbitzua eta horren ordenantza fiskala kudeatzea. Datu tratamenduan ez da erabaki
automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Hondakinak kudeatzeko eskumena amaitu arte eta, erabiltzaile bakoitzari dagokionez, zerbitzu horretako
erabiltzaile edota zergadun izateari utzi arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Hondakinak biltzeko mankomunatutako udalek eskuordetutako eskumena. Urola Kostako Udal Elkartea
osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza
(GAO 2018-02-15, 33. zk.). Hondakinak biltzeko zerbitzuaren erabiltzaileak derrigortuta daude eskatzen
zaizkien datuak ematera, izaera orokorrekoa den hondakinak biltzeko zerbitzua kudeatzeko.
Datuen jatorria
Hondakinak biltzeko zerbitzuak kudeatzeko tratatzen ditugun datuak eskuratu ditugu, batetik, interesdunen
bidez eta, beste alde batetik, mankomunatutako udaletatik.
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak eta hondakinen bilketa zerbitzuko erabiltzaile datuak. Ez da tratatzen bereziki
babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie mankomunatutako udalei, zerbitzua arautzen duten ordenantzen arabera
(zerbitzuaren ordenantza eta ordenantza fiskala). Ez da datu horien transferentziarik aurreikusten
hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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5.
UDAL ELKARTEA: GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
Udal Elkartearen giza baliabideak kudeatzeko (langileen hautaketa prozesuak, langileak eta aginte
organoetako kideak) eskatutako datuak tratatzeko moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Udal Elkartearen giza baliabideak kudeatzea (langileen hautaketa prozesuak, langileak eta aginte
organoetako kideak). Datu tratamenduan ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Datu tratamenduaren objektu den hautaketa-prozesua, lan harremana edo agintaldia amaitu arte edota
horrek eragindako zuriketa epealdiak amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak, mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak eta sektore publikoko kontratuen araubidea.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak, datu ekonomikoak eta osasun datuak
(bereziki babestutako datuak).
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie solik giza baliabideak kudeatzeko ezinbesteko diren erakunde eta
administrazioei, hala nola, Gizarte Segurantza, Foru Ogasuna, kontratatutako mutua... Hautaketaprozesuen bidez sortutako lan-poltsetan dauden hautagaien datuak (soilik izen-abizenak, titulazioa eta
harremanetan jartzeko datuak) laga ahal izango zaizkie beste administrazio publikoei, beren lan-eskaintzak
hautagai horiei egiteko. Ez da datu horien transferentziarik aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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6.
UDAL ELKARTEA: HORNITZAILEEN KUDEAKETA (OBRA ETA ZERBITZU KONTRATUAK)

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
Udal Elkarteak kontratatzen dituen obra eta zerbitzuak kudeatzeko helburuz hornitzaileei eskatutako
datuak tratatzeko moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Udal Elkartearen obra eta zerbitzuen hornitzaileak kudeatzea, sektore publikoko kontratuaen araubidearen
argitara. Datu tratamenduan ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Kontratazio espedientea esleitu arte, kontratatutako obra edo zerbitzua amaitu arte (berme epeak barne)
edota horrek eragindako zuriketa epealdiak amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak, mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak eta sektore publikoko kontratuen araubidea.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta
harremanetarako datuak, hornitzailearen datuak (besteak beste, hornitzailearen langileen datu
akademikoak, profesionalak eta kaudimen teknikoari buruzkoak) eta datu ekonomikoak. Ez da tratatzen
bereziki babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik kontratatutako obra edo zerbitzua burutzeko diru-laguntza eman
duten erakunde publikoei, diru-laguntzaren zuriketa egiteko. Ez da datu horien transferentziarik
aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.
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7.
UDAL ELKARTEA: OROTARIKO ESKAEREN KUDEAKETA
DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren duzu
Udal Elkarteak herritar nahiz enpresen orotariko eskaerak kudeatzeko helburuz eskatutako datuak
tratatzeko moduari buruzko informazioa.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Herritarrek eta interesdunek egindako eskaera eta erreklamazioak kudeatzea. Datu tratamenduan ez da
erabaki automatizaturik hartuko eta ez dira perfilak egingo.
Gordetzeko epea
Eskaera edo erreklamazioa bideratzen amaitu arte edota, gaiaren arabera, araubideak ezartzen duen epea
amaitu arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Tokiko administrazioaren araubidea, Udal Elkartearen Estatutuak, mankomunatutako udalek
eskuordetutako eskumenak.
Datuen jatorria
Interesdunak
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: eskatzailearen identifikazio datuak, helbide
eta harremanetarako datuak eta eskaerari buruzko datuak. Ez da tratatzen bereziki babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie soilik eskabidea bideratzeko ezinbesteko diren eta eskumen berberak
dituzten administrazio publikoei. Ez da datu horien transferentziarik aurreikusten hirugarren herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.

Urola Kostako Udal Elkartea
IFZ G20392064  Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08  idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus

8

