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LANGILEEN 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
Udal langileen espediente pertsonalak kudeatzeko izaera pertsonaleko datuen
fitxategia. Soldatak, Gizarte aseguruak, kontratazioa, arriskuen prebentzioa.
• DBAO: 6.1.b artikulua. Trataera ezinbestekoa da kontratu bat gauzatu
dadin. Kontratuan parte hartzaile bat interesduna izanen da. Bestalde,
ezinbestekoa izanen da ere kontratua sinatu aurretik neurriak hartu ahal
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,
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Entitateei buruzkoa, 5/2015 Erret
Dekretu legegilea, urriaren 30ekoa, zeinak Enplegu Publikoari buruzko
Oinarrizko Estatutuaren testua eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren
6ko 6/1989 Legea onartzen dituen.
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.

Udal langileak.
Izena eta abizenak, NAN/IFZ/ identifikaziorako dokumentua, langileen
erregistroko zenbakia, Gizarte Segurantzako/ Mutualitateko zenbakia, helbidea,
sinadura eta teléfono zenbakia.
Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzkoak ( gaixotasun bajak, lan istripuak,
ez-gaitasun maila, diagnostikoak txertatu gabe), norbanakoen eta hirugarrenen
bertaratze- egiaztagiriak.
Ezaugarri pertsonaleko datuak: sexua, egoera zibila, nazionalitatea, adina, jaiotze
data eta lekua eta familiari buruzko datuak. Familia- egoerari buruzko datuak:
alta eta baja datak, lizentziak, baimenak.
Ikasketa eta lanari buruzko datuak: Titulazioak, formazioa eta laneko
esperientzia.
Lan zehatzari buruzko datuak
Datuak ondoko entitate hauei uzteko aukera dago: Gizarte Segurantza, Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa,
Banketxeak, PFEZ, Elkarkidetza eta Eusko jaurlaritza.

Interesdunak emandako datuak
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. Datu ekonomikoak abenduaren 17ko 58/2003 Ogasun Lege Orokorrak
zehaztutakoa aintzat hartuta gordeko dira.

