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ALKIZAKO UDALAK datuen babeserako arduraduna izendatu du, horrela zehazten
baitu datuen babeserako Araudi orokorrak 37.1.a artikuluan (EB) (2016/679).

Posta elektronikoa
Trataeraren
helburua

Trataeraren
legitimizazioa

dbo@alkiza.eus
Egoera pertsonala, familiarra eta soziala kudeatu udalerrian dauden behar sozialen
diagnostikoa egin ahal izateko eta zerbitzuen, baliabideen, programen eta laguntza
sozialen kudeaketa egin ahal izateko: informazio generikoa, gizarte- inklusioa,
drogomenpekotasuna sahiestea, inmigrazio- ekimenak, elikagaien banaketarako
programa, eta abar.
• DBAO: 6.1.a artikulua. Interesdunaren baimena haren datu pertsonalak
helburu baterako edo gehiagorako erabiliak izan daitezen.
• 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
• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Instituzioei buruzkoa.
• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
• 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarte- inklusiorako sarrerak
bermatzeko.
• 40/2003 Legea, azaroaren 18koa, Familia ugariak babesteari buruzkoa.
• 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta
menpekotasuna duten pertsonen arretari buruzkoa.
• 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistemaren
aldaketari buruzkoa.

Transferentziak
Neurri teknikoak

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.

Interesdunen
taldeak

Zerbitzuak, baliabideak edo gizarte- laguntzak eskatzen dituzten pertsona fisikoak edo
familia- unitateak.
Osasuna (Gizarte zerbitzuen laguntza eskatzen dutenei arreta egokia eskaintzeko
beharrezkoa den mediku- informazioa, ez gaitasunei buruzkoa eta menpekotasunari
buruzkoa); Arraza edo etnia- jatorria.
Identifikaziorako datuak: Izena eta abizenak. NAN/IFZ, GS zenb./ Mutualitatea,
Helbidea, Telefono zenbakia, Sinadura, Irudia/ ahotsa, posta elektronikoa.
Bestelako datuak: Ezaugarri pertsonalak, egoera soziala, ikasketak eta lana, lanari
buruzko xehetasunak, ekonomikoak, finantza arlokoak eta aseguruak. Beste batzuk (
gizarte- harremanei edo bestelako egoerei buruzkoak).
Udaleko Gizarte Zerbitzuen Atala, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia,
Ertzaintza, Interbentziorako talde terapeutikoak, abokatuak…
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.

Datuen kategoria

Lagapenak
Datu pertsonalen
jatorria

Ezabaketarako
aurreikusi diren
epeak

Jarduera burutu arte gordeko dira datuak , baita jarduera horretatik eta datuen
tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen ardurak zehazteko ere.

