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1.

Hornitzaileak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

.C

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

Tratamenduaren
oinarri juridikoa

E

Ez dago pertsona edo erakunde hartzailerik.

B

Pertsona edo
erakunde hartzaileak

ID

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

Erosketa eta eskaeren ordainketa egitea eta kontabilizatzea.
Hornitzaileekin harremanetan egotea.
Estatistikak eta azterketak egitea.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean mantenduko dira, eta hornitzaileek zerbitzu horiek eman
bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
kontratua burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri batzuk
aplikatu ahal izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea baina, ez ematekotan, harremana
bukatu egingo litzateke.

Datuen jatorria

Interesduna bera.

G

O

R
A
Eskubideak
gauzatzea

Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka egiteko
eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka egiteko
eskubidea ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz. Horren ondorioz, baliteke
harremana bertan behera utzi behar izatea.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
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2.

Bazkideak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Bileren deialdiak eta hileroko buletina bidaltzea, kuotak kobratzea.
Memoriak egin eta bidaltzea. Estatistikak eta azterketak egitea.

.C

Tratamenduaren
arduraduna

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

E

ID

Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
asoziazio-kontratua burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri
batzuk aplikatu ahal izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.

-

Plena inclusión: Beren buletina bidaltzeko.
Lantegi Batuak
Bizkaiko Tutoretza Institutua (Bizkaiko Foru Aldundia)
Futubide
Bizkaiko Foru Aldundia
BBK
Gorabidek sortutako memoria edo beste edozein komunikazio
euskarri eskatzen duen edonor.
Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz. Horren ondorioz, baliteke
harremana bertan behera utzi behar izatea.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).

B

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira, eta bazkideak elkarteko kide izan bitartean.

R
A

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

O

Eskubideak gauzatzea

Interesduna bera.

G

Datuen jatorria
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3.

Kontaktuak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

.C

Ez dago pertsona edo erakunde hartzailerik.

Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz. Horren ondorioz, baliteke
harremana bertan behera utzi behar izatea.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.

B

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

Kontaktuan jarri, dokumentazioa bidali.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira, eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
asoziazio-kontratu bat, kontratu komertzial bat edo zerbitzu prestazio
bat burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri batzuk aplikatu
ahal izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.

E

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

ID

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

R
A

Eskubideak gauzatzea

G

O

Datuen jatorria
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4.

Pertsonen eta nominen kudeaketa

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

.C

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

E

R
A

B

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

ID

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

Profesionalen kudeaketa: Langileen hautaketa, lan arriskuen
prebentzioa, etengabeko prestakuntza, kexa eta iradokizunen
izapidetzea. Gizarte Segurantzako alta eta bajen eta kontratazioaren
kudeaketa. Nominak, gizarte aseguruak eta zergen likidazioa egitea.
Gorabideko profesionalen bizi-aseguruen kudeaketa.
Estatistikak eta azterketak egitea.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
kontratua burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri batzuk
aplikatu ahal izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.
- Prestakuntza ikastaroak ematen dituzten enpresa edo erakundeak.
- Aseguru konpainia.
- Mutuak.
- Laneko arriskuen prebentzio enpresak.
- Foru Ogasuna (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua).
- Gizarte Segurantza (urriaren 30eko 8/2015 Lege Errege Dekretua,
Gizarte Segurantzaren Lege Nagusiaren testu bategina onartzen
duena).
- Finantza erakundeak.
- Langileen legezko ordezkaritza.
Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz. Horren ondorioz, baliteke
harremana bertan behera utzi behar izatea.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.

G

O

Pertsona edo
erakunde hartzaileak

Eskubideak gauzatzea

Datuen jatorria
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5.

Boluntarioak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

.C

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

E

R
A

B

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

ID

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

 Boluntarioen kudeaketa, taldeka eta aisialdi programen arabera
antolatuz. Boluntario txartela izapidetu eta aseguruan alta ematea.
Haiekin harremanetan jarri eta mezuak eta gutunak bidaltzea.
 Irudia eta audioa erabiltzea, erabiltzaileei arreta egokia emate aldera.
Zorion mezuak bidaltzea.
 Helburu estatistikoa eta azterketak egitea.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da boluntarioekin kolaborazio-kontratua
burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri batzuk aplikatu ahal
izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.
- Bizkaiko Foru Aldundia: (diru-laguntzengatik).
- Eusko Jaurlaritza.
- Imserso: Oporraldi programagatik.
- Aseguru konpainiak Gizarte Erantzukizuneko Aseguruagatik.
- Aseguruen Europako Konpainia, Imsersoko programen bidaiaaseguruetarako.
- Seguronce, bidaia-aseguru gisa.
- Aterpetxeak.
- Gorabideren baimenarekin, boluntarioen irudiak dauden
instalazioetara sartzen diren pertsonak.
Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.

O

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

G

Eskubideak gauzatzea

Datuen jatorria
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6.

Gorabideren erabiltzaileak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

ID

B

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

E

.C

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Gorabideren arlo desberdinetako erabiltzaileen kudeaketa osoa, baita
beste arlo batzuetatik jaso dezaketen arretari dagokiona ere, hala
nola gizarteratzeko beharrezko laguntza, osasunaren zaintza
(pixoihalak, medikamenduak, protesiak, aulkiak eta abar ematea) eta
aisialdia. Desgaitasuna daukaten pertsonek eta beren familiek
erakundeei aukerak eta konponbideak eskatzeko kudeaketan
informazioa eta orientazioa ematea. Gorabideko erabiltzaileen
senideekin laguntza eta prestakuntza saioak antolatzea.
Erabiltzaileek, familiek edota legezko ordezkariek aurkeztutako kexak
izapidetzea. Helburu estatistikoa eta azterketak egitea. Gorabideren
zentro eta zerbitzuetan irudia eta soinua erabiltzea, erabiltzaileei
arreta egokia emateko asmoz.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
kontratu bat burutu ahal izateko, erabiltzailearen mesedetan, edota
kontratu aurreko neurri batzuk aplikatu ahal izateko, interesdunak
berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.
- Bizkaiko Foru Aldundia, diru-laguntza eta fakturen ordainketagatik.
- Tutoretza Institutua (Bizkaiko Foru Aldundia).
- Gorabide Tutoretza Fundazioa (erakunde pribatua).
- Eusko Jaurlaritza: Diru-laguntzengatik eta Osasun Saileko Farmazia
eta Orto-protesien Ikuskaritzagatik.
- Dagokion farmaziari, medikazioa prestatzeko.
- Epaitegi eta Auzitegiak.
- Udalak, diru-laguntzengatik.
- Imserso: Erabiltzaile eta boluntarioen zerrenda.
- Aseguruen Europako Konpainia, (Imsersoko programen bidaiaaseguruetarako).
- Seguronce (bidaia-asegurua udako programetan).
- Zerbitzuaren xedeak betetzeko beharrezkoa den erakunde edota
organismoen esku-hartzea.
- Garraio konpainiak.

O

R
A

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

G

Pertsona edo erakunde
hartzaileak
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DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA (jarraipena)

O
M

.C

G

O

R
A

B

Datuen jatorria

ID

Eskubideak gauzatzea

E

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

- Osasun arloko profesionalak, medikuntza sektoreko profesional
liberalak edota gizarte zerbitzuetakoak.
- Gorabideren baimenarekin, boluntarioen irudiak dauden
instalazioetara sartzen diren pertsonak.
- Fevas Plena inclusión Euskadi.
- Plena inclusión.
- Erabiltzailea matrikulatuta dagoen ikastetxea.
- Desgaitasuna duten pertsonen zentro basea (Bizkaiko Foru
Aldundia).
- Eskola eta Berritzegunea, eskolen zentro koordinatzaile gisa (Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila).
- Gainerako profesionalak (terapia jarraituko duenekin).
Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, datu pertsonalen tratamendua egiteko baimena atzera
bota dezake.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.
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7.

Informazioaren teknologiak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

.C

Ez dago pertsona edo erakunde hartzailerik.

Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, datu pertsonalen tratamendua egiteko baimena atzera
bota dezake.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.

B

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

E

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak

ID

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Gorabideren informazioaren teknologien kudeaketa.
Datuen babesari buruzko araudia betetzea.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen lan-,
asoziazio- edo merkataritza-kontratu bat burutu ahal izateko edota
kontratu aurreko neurri batzuk aplikatu ahal izateko.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.

R
A

Eskubideak gauzatzea

G

O

Datuen jatorria
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8.

Zuzendaritza Batzordea

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

.C

Ez dago pertsona edo erakunde hartzailerik.

Interesdunak bere datuak ikusi, zuzendu, ezabatu edota aurka
egiteko eskubidea dauka, baita tratamendua mugatu edo horri aurka
egiteko ere, tratamenduaren arduradunari idazki bat bidaliz.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.
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GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Ohiko eta ezohiko bileretan Gorabideko kideek adierazitako
borondatea kontuan hartzea, elkartearen funtzionamendua ondo
kudeatzeko.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean gordeko dira eta aldeek harremana mantentzeko interesa
daukaten bitartean.
Tratamendua beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen
asoziazio-kontratua burutu ahal izateko edota kontratu aurreko neurri
batzuk aplikatu ahal izateko, interesdunak berak eskatuta.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.
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9.

Komunikazioak

O
M

Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

.C

Orokorrean, datuak argitalpenak indarrean egon bitartean gordeko
dira.
Interesdunen baimena.
Ez da derrigorrezkoa datuak ematea, baina ez ematekotan,
harremana bukatu egingo litzateke.
- Gorabide, bere iragarki-oholetan.
- Lantegi Batuak.
- Komunikabideak.
- Bizkaiko Foru Aldundia.
- BBK.
- Futubide.
- Bizkaiko Tutoretza Institutua (Bizkaiko Foru Aldundia).
Interesdunak datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea
gauzatu dezake, baita tratamenduari aurka egin edota mugatzekoa
ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera idazki bat bidalita.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.
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erakunde hartzaileak

E

Tratamenduaren
helburuak eta
gordetzeko epeak
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Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Gorabideren funtzionamenduaren eta langileen inguruko informazioa
bidaltzea. Zerbitzu eta jardueren zabalkundea eta ekitaldietan parte
hartzea, horiek sustatu eta adimen desgaitasunaren inguruan
sentsibilizatzeko.
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Betearaztea Gainbegiraleari komunikazioak
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Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

.C

Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

E

B

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

Kontaktuan jarri, dokumentazioa bidali.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean mantenduko dira, eta salatutako egitateen ondoriozko
prozedura judizialak indarrean egon bitartean.
Arauak betearazteaz arduratzen den pertsonari zuzendutako
jakinarazpenak kudeatu eta izapidetzea, elkartean ezarritako
erantzukizun penalaren kudeaketa eta antolakuntza ereduaren arrisku
eta ez betetzeez ohartarazteko.
Datuak emateko betebeharra; ez egitekotan, erantzukizuna izan
lezakete.
Epaitegi eta Auzitegiak, Zerga Ministerioa, Segurtasun Indarrak
(deliturik izatekotan).
Interesdunak datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea
gauzatu dezake, baita tratamenduari aurka egin edota mugatzekoa
ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera idazki bat bidalita.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.
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11.

Emaileak
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Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Tratamenduaren oinarri
juridikoa
Pertsona edo erakunde
hartzaileak

.C

Interesdunak datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea
gauzatu dezake, baita tratamenduari aurka egin edota mugatzekoa
ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera idazki bat bidalita.
Era berean, hasitako ekintzari uko egin diezaioke, datu pertsonalen
tratamendua egiteko baimena atzera botaz.
Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.

G

O

R
A

Datuen jatorria

Zerga administrazioa.
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GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com
Gorabideri egiten zaizkion donazio nominatiboak kudeatu eta
izapidetzea.
Orokorrean, datuak negozio edo negozio aurreko harremanak iraun
bitartean mantenduko dira, eta salatutako egitateen ondoriozko
prozedura judizialak indarrean egon bitartean.
Interesdunaren baimena.
Datuak emateko betebeharra; ez egitekotan, ezin izango litzateke
donazioa egin.
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12.

Bideo bidezko zaintza
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Bigarren maila edo geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

Bideo bidezko zaintza

DBAOren 6.1.e artikulua: Interes publikoko egiteko bat betetzea.
Segurtasun Indar eta Erakundeak. Epaitegi eta Auzitegiak.
Interesdunak datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea
gauzatu dezake, baita tratamenduari aurka egin edota mugatzekoa
ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera idazki bat bidalita.

B

Pertsona edo erakunde
hartzaileak

E

Tratamenduaren oinarri
juridikoa

Orokorrean, datuak hilabetez gordeko dira, Segurtasun Indar eta
Erakundeei edota Epaitegi eta Auzitegiei informazioa eman behar
zaien kasuetan izan ezik.
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gordetzeko epeak
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Tratamenduaren
arduraduna

GORABIDE
Helbidea: Poza lizentziatuaren kalea 14, 2. - 48011 Bilbo (Bizkaia).
IFK: G48078380
Tel.: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datuen babesaren inguruko Ordezkariaren (edo Arduradunaren)
harremanetarako datuak: DPO@gorabide.com

Eskubideak gauzatzea

R
A

Interesdunak, era berean, dagokion kontrol agintaritzaren aurrean
erreklamatzeko eskubidea dauka (Datuen babeserako Agentzia).
Interesduna bera edota bere legezko ordezkariak.
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