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Ekonomia eta Diruzaintzaren Kudeaketa
ALKIZAKO UDALA
ALKIZAKO UDALAK datuen babeserako arduraduna izendatu du, horrela zehazten
baitu datuen babeserako Araudi orokorrak 37.1.a artikuluan (EB) (2016/679).
dbo@alkiza.eus
Udalaren Kontu- hartzailetzaren kudeaketa eta kudeaketa ekonomikoa, diru irteerak
eta sarrerak fiskalizatzeko eta kontabilizatzeko; egin beharreko ordainketak egiteko;
fakturen kudeaketa egiteko eta aurrekontuaren kontrola izateko.
• DBAO: 6.1.c. artikulua. Datuen trataera ezinbestekoa da horren arduradunari
ezartzen zaion legezko betebeharra gauzatu dadin.
• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araudiaren Oinarriak ezartzen dituena,
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Prozedura
Administratiboa arautzen duena, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea,
Gipuzkoako 11/1989 FORU ARAUDIA, uztailaren 5ekoa,
Toki Ogasunei
buruzkoa.
• 58/2003 Legea, abenduaren 17koa, Ogasun Orokorrekoa (EAO, abenduaren
18koa), abenduaren 21eko 34/2015 Legeak moldatutakoa (EAO, irailaren
22koa. LLO.
• 2/2004 Erret Dekretu legegilea, martxoaren 5ekoa, Legearen testu berria.
• 47/2003 Legea, azaroaren 26koa, Aurrekontu Orokorra (EAO. Azaroaren
27koa) ALO.
• 2/2012 L.O., apirilaren 27koa, Aurrekontuaren egonkortasunari eta Finantza
Jasangarritasunari buruzkoa (EAO, apirilaren 30ekoa) AEFJLO. Garapenerako
araudia.
• 2/2015 Erret Dekretu legegilea, urriaren 23koa, Langileen estatutuari buruzko
legearen testu berria onartzen duena.
• 5/2015 Erret Dekretu Legegilea, urriaren 30ekoa, Langile Publikoaren
Oinarrizko estatutuari buruzko legea onartzen duena.
• 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Eremu Publikoko Kontratuei buruzkoa.
• 47/2003 Legea, azaroaren 26koa, Aurrekontu orokorrekoa.
• 58/2003 Legea, abenduaren 17koa, ogasun Orokorrekoa.
• Kontabilitate Publikoari buruzko Plan orokorra, uztailaren 4ko 16/2007
Legearen lehenengo amaierako xedapenak esandakoarekin bat egiten duena.
• 462/2002 Erret dekretua, maiatzaren 24koa, zerbitzuaren kalte- ordainketei
buruzkoa.
•
38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntza Orokorrak.
•
40/2005 Legea, urriaren 1ekoa, Eremu Publikoaren Araudi Juridikoari
Buruzkoa.
• HAP/1782/2013 Agindua, irailaren 20koa, Tokiko Kontabilitatea egiteko eredu
sinplifikatua onartzen duena eta toki kontabilitatearen oinarrizko ereduaren
aldaketa, azaroaren 23ko EHA/ 4040/2004 Aginduak zehaztutakoa, baimentzen
duena.
•
2/2004 Erret Dekretu Legegilea, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunen Lege
Arautzailearen testu berria onartzen duena.
500/1990 Erret Dekretua, apirilaren 20koa, Toki Ogasunen aurrekontuei buruzko,
abenduaren 28ko, 39/1988 Legearen seigarren tituluaren lehenengo kapitulua
garatzen duena.
Datuen nazioarteko transferentziarik ez da aurreikusten.
Segurtasuna, langileen egitekoak eta betebeharrak, pasahitzen kudeaketa, babes
kopiak, kopiak edo kopiaketak eta euskarrien ezabaketa zehazten dituen
dokumentuan oinarritutako segurtasun neurriak ezarri dira.

ALKIZA UDALA
Interesdunen
taldeak
Datuen kategoriak

Langileak, funtzionarioak edo lan- kontratudunak, hornitzaileak, dirulaguntzen
onuradunak, salatuak izan direnak, lizitatzaileak.
Identifikaziorako datuak, NAN/IFZ, helbidea, izena eta abizenak, identifikaziorako
bestelako datuak: teléfono zenbakia, transazioen, ondasunen eta jasotako zerbitzuen
datuak, kaltetuak emandako ondasunak eta zerbitzuak, datu ekonomikoak eta
finantza egoerari buruzkoak, banketxeetako datuak ( kontuak) eta bestelako datu
ekonomikoak.

Lagapenak

Beste Administrazio Publikoak, Epaitegiak, Auzitegiak eta Banketxeak, Gizarte
Segurantza, Ogasuna.
ALKIZAKO UDALAK erabiliko dituen datuak, interesdunek, edo haien legezko
ordezkariek, edo beste administrazio publikoek emandako botere publikoen
eskumena baliatuta edo lege betebehar batek aginduta erabiliko dira.

Datu pertsonalen
jatorria

Ezabaketarako
aurreikusi diren
epeak

Interesdunen datuak zehaztutako helburuak bete arte gordeko dira. Udalak izanen
du horretarako eskumena, eta beti ere, legeak aurreikusitako ardura posibleak
agintzeko edo argitzeko ezinbestekoak diren epeak kontutan hartuko dira. Artxiboei
eta dokumentazioari buruzko araudiak zehaztutakoa hartuko da aintzat

