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ALKIZAKO UDALAK datuen babeserako arduraduna izendatu du, horrela
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DBAO: 6.1.c. artikulua. Datuen trataera ezinbestekoa da horren
arduradunari ezartzen zaion legezko betebeharra gauzatu dadin.
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Prozedura
Administratiboa arautzen duena ( EAO, 236. Zenb., 2015-10-02): 16.
artikulua.
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araudiaren Oinarriak ezartzen dituena (
EAO, 80. Zenb., 1985-04-03).
2568/1986 Erret Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketa,
Funtzionamendua eta Araudi Juridikoa zehazten dituena ( EAO, 305. Zenb.,
1986-12-22): 151-162 artikuluak.

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.
Honako hauek dira, izaera pertsonaleko datuak eskuratu edo eman beharko
dituzten, norbanakoak edo taldeak: udalaren izenean idatzi bat aurkeztuko duen
edonor, udalarekin harremana, zuzena edo haien legezko ordezkariaren bidez,
duten herritarrak eta enpresak.
Trataeraren oinarrizko egitura eta bertan txertatutako izaera pertsonaleko datutipoen azalpena: identifikazio- datuak ( izena eta abizenak), datu ekonomikoak eta
transakzioak egiteko bestelako datuak.
Ez da lagapenik egiten
ALKIZAKO UDALAK, interes publikoa duen egintza batean edo lege- betebehar
batek aginduta burututako egintza batean erabiltzen dituen izaera pertsonaleko
datuak, interesdunek, haien legezko ordezkariek edo beste administrazio
publikoek emandako datuak dira. Lege xedapenek hori zehazten baidute.
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.

