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1 DOKUMENTUAREN XEDEA 

1.1 Sarrera 

 

Agiri honen helburu nagusia da tratamendu-jardueren erregistroa sortzea kontuan hartuta 

2016/679 (EB) ARAUDIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2016ko 

apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta 

datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (Aurrerantzean DBAO). 

  

DBAOren 30. artikuluak tratamendu-jardueren erregistro bat sortzeko betebeharra 

aurreikusten du datu pertsonalak dituen informazioa biltzen duten arduradunentzat. 

 

Tratamendu-jardueren erregistroa 

1. Tratamenduaren arduradun bakoitzak eta, halakorik badago, arduradun horren ordezkariak 

beren ardurapean egindako tratamendu-jardueren erregistro bat eramango dute. Erregistro 

horrek informazio hau guztia jasoko du: 

a) Tratamenduaren arduradunaren izena eta harremanetarako datuak eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, arduradunaren ordezkariarenak eta datuak babesteko ordezkariarenak. 

b) Tratamenduaren helburuak; 

c) Interesdun-kategorien eta datu pertsonalen kategorien deskribapena; 

d) Datu pertsonalak zer hartzaile-kategoriari komunikatu zaizkion edo komunikatuko zaizkion, 

baita hirugarren herrialde bateko hartzaileak edo nazioarteko erakundeak direnean ere; 

e) Halakorik badago, hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera egindako 

datu pertsonalen transferentziak, hirugarren herrialde horren edo nazioarteko erakunde 

horren identifikazioa barne, eta, 49.1 artikuluko bigarren paragrafoko transferentzien kasuan, 

berme egokiei buruzko dokumentazioa. 

f) Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko aurreikusitako epeak;g) Ahal bada, 32.1 artikuluan 

aipaturiko segurtasunari buruzko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen orokorra . 

[….] 

5. Artikulu honetako 1. eta 2. zenbakietako eskakizunak ez zaizkie aplikatuko 250 lagun baino 

gutxiago dituzten enpresa edo erakundeei, salbu eta tratamenduak arriskurik ekar badezake 

interesdunen eskubide eta askatasunetarako, ez bada noizbehinkakoa edo 9.1 artikuluan 

adierazitako datu-kategoria bereziak baditu edo 10. artikuluan aipaturiko kondena eta arau-

hauste penalei buruzko datu pertsonalak baditu. 

 

Honela, hurrengo atalean, erakundean aurrez aztertutako eta detektatutako 

tratamendu-jarduketen arabera tratatzen eta biltzen diren datuak zehazten dira. 
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2 TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 

2.1 Biztanleen udal-errolda 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa: 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa Toki 

Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 16. 

artikuluaren arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Erroldatutako pertsonak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN/IFZ, posta 

helbidea / helbide elektronikoa, telefonoa, 

sinadura/aztarna, irudia, bestelakoak: alta eta bajako 

data; hauteskundeko identifikazio-zenbakia, eskaera-

mota 

 Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako 

datuak, jaiotze-data, jaiotze-lekua, adina, sexua, 

nazionalitatea, ama-hizkuntza 

 Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, 

tituluak 

 Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak, jabetzak 

eta ondasunak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Estatistikako Institutu Nazionala 

 EUSTAT 

 Beste Administrazio Publiko batzuk: GFA, Udalak, 

Mankomunitateak 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Gutxienez 100 urte (Idazkariordearen 2015eko 

martxoaren 16ko Ebazpena, Estatistikako Institutu 

Nazionaleko lehendakariaren eta Autonomia 

Erkidegoekin eta Toki Erakundeekin Eskumenak 

Koordinatzeko zuzendari nagusiaren 2015eko urtarrilaren 

30eko Ebazpena –udalei udal-errolda kudeatzeko 

jarraibide teknikoak ematekoa– argitaratzen duena). 

Gero, Ondare Historikoaren legedia aplikatuko da (7/1990 

LEGEA, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari 

buruzkoa). 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.2 Sarrera eta irteera erregistroa 

 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 
Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Paperezko dokumentuen eta dokumentu elektronikoen 

sarrera eta irteera erregistroaren kudeaketa 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen 39/2015 Legearen arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Edozein euskarritan dokumentuak bidaltzen edo jasotzen 

dituzten eta interesdun diren pertsona fisikoak. 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: NAN, izen-abizenak, helbidea, 

bestelakoak: gaia, data eta ordua, dokumentuaren 

deskribapena 

 Inguruabar sozialak: hizkuntza 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Eskumena duten Administrazio Publikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde 

egingo dira, tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen 

erantzukizun juridikoen arabera, eta Euskal Kultura 

Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea betez. 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

 

2.3 Herritarrekiko harremanak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Herritarren eskaerei erantzuteko espedienteen 

kudeaketa. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Eskatzaileak 

Herritarrak eta bertakoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea, 

telefonoa, sinadura, helbide elektronikoa, erregistro-

zenbaki pertsonala, bestelakoak:  eskaera, mota, gaia 

eta dokumentuaren deskribapena, eguna eta ordua, 

espedientearen datuak, hizkuntza  

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga-

kenkarien datuak, zergak  

 Transakzioak: kaltetutakoak emandako ondasunak 

eta zerbitzuak, kaltetutakoak jasotako ondasunak eta 

zerbitzuak 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Eskumena duten Administrazio Publikoak 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta, gero, 

Euskal Kultura Ondarearen Legea beteko da (7/1990 

Legea). 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.4 Hirigintzako kudeaketa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin  harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Hirigintzako espedienteen erregistroa, kudeaketa eta 

segimendua Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 

7/1985 Legearen eta ezarri beharreko legedi 

sektorialaren –Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legearen– arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Herritarrak eta eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: Izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), 

telefonoa/faxa, posta elektronikoa, bestelakoak:  

eskabidea eta kontsulta, data 

 Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, 

lizentziak, baimenak, bestelakoak:  
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

kokapena/kokalekua/katastroko erreferentzia, 

makineria, ibilgailuaren datuak 

 Enplegua Lanpostua. 

 Datu akademikoak eta profesionalak: elkarte edo 

elkargo profesionaletako kide izatea, bestelakoak: 

elkargokide-zenbakia 

 Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, 

bestelakoak: izen komertziala, aurkeztutako 

dokumentazioa, obrari buruzko datuak eta/edo 

eskatutako proiektu edo erabilera  

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, 

bestelakoak:  ordaintzeko modua 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Beste administrazio publiko batzuk: Foru Aldundia, 

dagozkion eskumenen barruan. 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta, gero, 

Euskal Kultura Ondarearen Legea beteko da (7/1990 

Legea).  

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.5 Tasen eta zergen kudeaketa 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Udal-ordainarazpenen kudeaketa Toki Araubidearen 

Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen eta ezarri 

beharreko zerga-legediaren arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala 

 Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta 

ondasunak, lizentziak, baimenak, bestelakoak:  

eskriturak, dokumentu publikoak, katastroko 

erreferentzia, kokapena eta jabetzen erabilera  

 Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, 

ekonomia eta finantzakoak:  bankuko datuak, zerga-

kenkarien datuak, zergak 

 Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta 

zerbitzuak 

 Arau-hausteak: administraziokoak (9/2005 Foru 

Araua, tokiko ogasunena) 

 Datu-kategoria bereziak: osasuna (desgaitasun-maila 

trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga kudeatzeko eta 

udal-txartelak jaulkitzeko) 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

 Banku-erakundeak (helbideratutako zergak 

kobratzeko, nahitaezko diru-bilketaren enbargoak 

egiteko) 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (zorrak 

dituzten hartzekodunen soldata enbargatzeko 

lantokia eskatzeko) 

 Katastroaren Zuzendaritza Nagusia 

 Enpleguko Institutu Nazionala 

 Beste enpresa pribatu batzuk 

 Jabetza-erregistroa. 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.6 Izatezko bikoteen udal-erregistroa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Izatezko bikoteen ezkontzen udal-erregistroaren 

kudeaketa (2/2003 Legea, maiatzaren 7koa, izatezko 

bikoteak arautzekoa) 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala  

 Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak, 

jaiotze-data, jaiotze-lekua eta nazionalitatea 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

Euskadiko Administrazio Orokorra (2/2003 Legea, 

izatezko bikoteak arautzekoa) 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 
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2.7 Ezkontza zibilak 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Ezkontza zibilen kudeaketa. 35/1994 Legea, 

abenduaren 23koa, alkateek ezkontza zibila 

baimentzeko duten ahalmenari dagokionez Kode Zibila 

aldatzen duena 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala  

 Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako 

datuak, jaiotze-data, jaiotze-lekua, nazionalitatea, 

bestelakoak: ezkontzaren data eta ordua 

 Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak 

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuaren datuak. 

 Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta 

zerbitzuak 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

 Erregistro Zibila (Justizia Ministerioa) 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Espedientea amaitzea dagokion udal-agintaritzak 

ebazpena emanda (20/2011 Legea, uztailaren 21ekoa, 

Erregistro Zibilarena) 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.8 Kulturaren, kirolaren, gazteriaren eta euskararen kudeaketa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Laguntzak, bekak, diru-laguntzak eta sariak kudeatzea, 

kulturarako espazioak lagatzea, kultura- eta kirol-

zerbitzuetan alta egitea eta udal-artxiboan 

kontsultatzea Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 

7/1985 Legearen arabera. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala, 

bestelakoak:  data eta ordua 

 Ezaugarri pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua 

 Inguruabar pertsonalak: zaletasunak eta bizitzeko 

modua, jabetzak eta ondasunak, bestelakoak: 

eskatutako espazioaren erabilerak  

 Informazio komertziala: sorkuntza artistikoak, 

literarioak, zientifikoak edo teknikoak, bestelakoak: 

deialdia, proiektua  

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, 

bestelakoak:  zenbatekoa. 

 Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta 

zerbitzuak. 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Arloan eskumena duten bestelako administrazio 

publikoak: Eusko Jaurlaritza  

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.9 Ingurumenaren kudeaketa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Ingurumeneko salaketak eta zarata neurtzeko eskaeren 

kudeaketa Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 

Legearen arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala, 

bestelakoak:  data eta ordua 

 Inguruabar sozialak: bestelakoak: salatutako 

gertakaria 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

Arloan eskumena duten bestelako administrazio 

publikoak (Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Saila) 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.10 Herritarren segurtasuna 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Herri-segurtasunari lotuta egindako salaketak, 

erreklamazioak, baimenak eta txosten- eta atestatu-

eskaerak kudeatzea lege hauen arabera: Toki 

Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, 

Segurtasuneko Indar eta Kidegoei buruzko martxoaren 

13ko 2/1986 Lege Organikoa eta herritarren 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

segurtasunaren babesari buruzko martxoaren 30eko 

4/2015 Lege Organikoa. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Eskatzaileak eta lege-ordezkariak. 

 Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura, irudia, erregistroko zenbaki pertsonala, 

bestelakoak:  matrikula 

 Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, 

lizentziak, baimenak, bestelakoak: salatutako 

gertaera, lekua eta data, kaltea eta haren ebaluazio 

ekonomikoa, erreklamazioa, armari buruzko datuak  

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuaren datuak. 

 Transakzioak: konpentsazioak/kalte-ordainak. 

 Arau-hausteak: administraziokoak 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Epaileak, fiskalak eta auzitegiak 

 Estatuaren segurtasun indarrak eta kidegoak 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 
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2.11 Gizarte ekintza 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Laguntza sozialei buruzko eskaerak eta espedienteak 

kudeatzea Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 

Legearen eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 

5eko 12/2008 Legearen arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), Gizarte 

Segurantzako zenbakia, sinadura elektronikoa, 

telefonoa, irudia 

 Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiakoa, 

sexua, jaiotze-data, hizkuntza, nazionalitatea  

 Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta 

ondasunak, kluben edo elkarteen kide izatea, 

bestelakoak: erroldatze-data, bestelakoak: baliabide 

pertsonalak 

 Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, 

tituluak, esperientzia profesionala 

 Enpleguari buruzko xehetasunak: Langilearen historia, 

lanpostua, lanbidea, bestelakoak: Kontratu-mota 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

 Ekonomia eta finantzakoak: sarrerak, errentak, 

inbertsioak ondare-ondasunak, bankuko datuak, 

nominako datu ekonomikoak, subsidioak, mozkinak, 

zerga-kenkarien datuak, zergak, pentsio-planak, 

erretiroa, kredituak, maileguak, abalak  

 Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta 

zerbitzuak, bestelakoak: eskatutako eta jasotako 

laguntza-mota, data, eskaeraren/espedientearen 

egoera 

 Datu-kategoria bereziak: osasuna, generoko 

indarkeria 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 GFA 

 Eusko Jaurlaritza 

 Behargintza 

 Laneratze-arloko enpresa pribatuak 

 Kabia erakunde autonomo forala 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.12 Zerbitzu orokorrak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Zerbitzu orokorren eta administrazioaren ondare-

erreklamazioen kudeaketa Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 

arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Eskatzaileak eta lege-ordezkariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

sinadura  

 Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, 

lizentziak eta baimenak, bestelakoak:  gorabeherak 

udal-azpiegituretan duen eraginari buruzko datuak  

 Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, 

lizentzia komertzialak, bestelakoak: sozietateari 

buruzko datuak 

 Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, 

bestelakoak:  ordaintzeko modua 

 Kategoria bereziak: osasuna 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Lagapenak aseguruari eta aseguru-artekaritzari. 

 Eusko Jaurlaritzaren Kontratuen inguruko Baliabideen 

Administrazio Organoa (18000 €-ko zenbatekoa 

gainditzen denean) 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.13 Giza baliabideak 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Langileak, nomina, langileen prestakuntza, 

administrazio publikoetako langileen aldeko gizarte-

ekintza, langileen igoera, oposizioak, lehiaketak, laneko 

arriskuaren prebentzioa eta laneko osasunaren zaintza 

kudeatzea lege eta dekretu hauen arabera:  6/1989 

Legea, uztailaren 6koa, Funtzio Publikoari buruzkoa eta  

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, 

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 

Legearen testu bategina onartzen duena. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Udal-langileak eta kargu publikoak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefonoa, 

erregistroko zenbaki pertsonala, gizarte 

segurantzako/mutuako zenbakia, irudia/ahotsa   

 Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak, 

jaiotze-data, jaiotze-lekua, nazionalitatea 

 Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, 

tituluak, ikasle-historia, lan-esperientzia, elkargo edo 

elkarte profesionaletako kide izatea 

 Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala, 

kategoria/maila, lanpostua, ekonomikoak ez diren 

nominako datuak, langilearen historia  

 Ekonomia eta finantzakoak: sarrerak, errentak, 

kredituak, maileguak, abalak, bankuko datuak, 

pentsio-planak, erretiroa, nominako datu 

ekonomikoak, zerga-kenkarien datuak, zergak, 

aseguruak, subsidioak, mozkinak, kredituen historia  

 Transakzioak: konpentsazioak, kalte-ordainak. 

 Arau-hausteak: administraziokoak (Euskal Funtzio 

Publikoari buruzko 6/1989 Legea)  

 Datu-kategoria bereziak: osasuna, sindikatu bateko 

kide izatea 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra 

 Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala 

 Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa 

 Banku-erakundeak 

 GFA (PFEZ) 

 Eusko Jaurlaritza 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

 Datuak lan, estatutu edo funtzio arloko harreman 

juridikoak dirauen bitartean tratatuko dira kasuan-

kasuan, eta ondoren, tratamenduaren ondorioz 

sortutako erantzukizun juridikoak blokeatuko dira. 

Tratamendu-jarduera honetako datu ekonomikoak 

Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege 

Orokorrean xedatutakoaren babespean gordeko dira.  

 Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.14 Fakturen kontabilitateko erregistroa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Faktura elektronikoen sarrerarako gune orokorraren 

bidez modu automatikoan edo paperezko fakturako 

zenbait daturen eskurapenaren bitartez jasotako 

fakturen idatzoharra egitea; kontabilitateko bulegoak 

jasotako fakturak balioztatzea; fakturak organo 

kudeatzaileei eurei banatzea izapide-unitateen 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

bitartez, hala badagokio, fakturaren jaulkitzaileak 

egindako zerbitzugintzaren edo ondasun-entregaren 

araberako prozedura bideratzeko eta betebeharraren 

aitortzarako espedientearekin lotutako gainerako 

jarduketak abian jartzeko; eta fakturak ordaintzeko 

orduan dagoen berankortasuna kontrolatzea lege 

honen arabera: 25/2013 Legea, abenduaren 27koa, 

Sektore publikoan fakturen kontabilitateko erregistroa 

sortzekoa eta faktura elektronikoa bultzatzekoa. 

Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra uztailaren 4ko 

16/2007 Legearen Lehen Azken Xedapenari 

dagokionez. 

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 

1eko 40/2015 Legea.  

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Udalaren/Mankomunitatearen organo kudeatzaileei 

bidalitako fakturetako hirugarrenak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), 

telefonoa/faxa, erregistroko zenbaki pertsonala   

 Datu akademikoak eta profesionalak: Bestelakoak: 

jaulkitzailea, hornitzailea, IFK, URL 

 Datu ekonomikoak eta finantzarioak: bankuaren 

datuak. 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Fakturen kontabilitateko erregistroak sortutako 

administrazio publikoetako organo kudeatzaileei 

datuak jakinaraztea, berrespena eman, eta 

betebeharra onartzeko espedienteak izapidetu 

ditzaten. 

 Zerga- eta fakturazio-betebeharrak betetzen diren 

egiaztatzen duen Zerga Administrazioko Estatuko 

Agentzia 

 Kontuen Auzitegia eta autonomia-erkidegoen 

kanpoko kontrolerako organoak, organo horiek 

eskatuta, administrazio publikoetako fiskalizazioko 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

organo gorenak diren aldetik dagozkien zereginak 

garatzeko. 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena, 

kontabilitateko erregistroak gutxienez sei urtez 

gordetzeko arauak betez, eta kontabilitateko 

erantzukizunen preskripzio-epean. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.15 Etxebizitza kudeaketa 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Udal etxebizitza babestuaren, tasatuaren eta 

alokairuzkoaren kudeaketa Toki Araubidearen Oinarriei 

buruzko 7/1985 Legearen eta Etxebizitzaren 3/2015 

Legearen arabera 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Etxebizitza eskatzaileak, maizterrak eta errentariak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), 

telefonoa/faxa.  

 Inguruabar pertsonalak:   adina, jaiotze-data, jaiotze-

lekua. 

 Inguruabar sozialak: familiako datuak 

 Enplegua: egoera profesionala. 

 Datu ekonomiko-finantzarioak:  bankuaren datuak, 

errentak, jabetzak eta ondasunak.  

 Kategoria bereziak: osasuna eta generoko indarkeria 

(kupoak) 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Saila 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Harreman juridikoa amaitu ondoren, tratamenduaren 

ondoriozko erantzukizun juridikoen preskripzio-epean 

zehar gordeko dira datuak. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 
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2.16 Lizentziak, baimenak eta emakidak 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Lizentzia administratiboak, udal-baimenak eta emakidak 

kudeatzea, eta baita udal-ondasun publikoak kudeatzea 

ere lege eta dekretu hauen arabera: Toki Araubidearen 

Oinarriei buruzko 7/1985 Legea eta 2568/1986 Errege 

Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen 

Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide 

Juridikoaren gaineko Araudia onesten duena. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea 

(posta-helbidea, helbide elektronikoa), 

telefonoa/faxa. 

 Inguruabar pertsonalak: adina, jaiotze-data, jaiotze-

lekua. 

 Enplegua: kargua/lanpostua edo 

jarduera/konpainia/enpresa mota 

 Datu ekonomiko-finantzarioak:  bankuaren datuak, 

jabetzak eta ondasunak.  

 Beste datu batzuk: eskaeraren arrazoia. 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

 Arloan eskumena duten administrazio publikoak. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Harreman juridikoa amaitu ondoren, tratamenduaren 

ondoriozko erantzukizun juridikoen preskripzio-epean 

zehar gordeko dira datuak. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.17 Kontratatzailearen profila 

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Erakunde hornitzaileen kontratazioa eta langileak 

kudeatzea kontratazioa ondo egiten dela kontrolatzeko. 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko 

Kontratuena. 



 

  - 30 - 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, posta 

elektronikoa, helbidea. 

 Datu akademikoak eta profesionalak: Datu 

profesionalak: 

 Enpleguaren xehetasunak: lanpostua edo kargua. 

 Ekonomia eta finantzakoak: soldata-mailak eta gizarte 

segurantzako betebeharrak betetzen direla 

egiaztatzekoak Gizarte eta lan arloko bermeak sektore 

publikoko kontratazio-legedia betez. 

Datu pertsonalen kategoriak  Azpikontratetako langileak eta profesionalak eta 

hornitzaileak. 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Kontu Publikoen Euskadiko Auzitegia 

 Organo judizialak 

 Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala 

 Arloan eskumena duten bestelako administrazio 

publikoak. 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Mugagabea harreman juridikoaren arabera eta 

kontratazio publikoa kontrolatzeari eta egiteari 

dagokionez tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen 

erantzukizunen arabera. 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.18 Gobernu irekia 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Herritarren parte-hartze prozesuak, ondasunen 

erregistroa eta agintarien eta kargu publikoen 

bateraezintasunak, alkatearen ebazpenak eta osoko 

bilkurak kudeatzea lege hauen arabera: Euskadiko Toki 

Erakundeei buruzko 2/2016 Legea, gardentasunari 

buruzko 19/2013 Legea eta Toki Araubidearen Oinarriei 

buruzko 7/1985 Legea 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Kargu publikoak 

 Herritar parte-hartzaileak 

 Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, posta 

elektronikoa, helbidea, sinadura elektronikoa.  

 Inguruabar sozialak: familiako datuak 

 Ekonomia eta finantzakoak: errentak, jabetzak eta 

ondasunak.  

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Herritarrak gardentasun pasiboaren legedia betez. 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Tratamenduak administrazioko espedientearen 

harreman juridikoak irauten duen bitartean.  Ondoren, 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 

preskripzio-epean zehar gordeko dira datuak. 

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak 

aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 

7/1990 Legea) 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 

2.19 Bideozaintza  

 

 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tratamenduaren 

arduradunaren izena eta 

harremanetarako datuak 

eta, halakorik badago, 

erantzukidearenak, 

arduradunaren 

ordezkariarenak eta datuak 

babesteko ordezkariarenak 

OIARTZUNGO UDALA 

IFK: P2006800C 

Done Eztebe Plaza, 1, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa 

Telefonoa. 943 49 01 42 

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan 

jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus 

Tratamenduaren helburuak 

eta legitimazioa 

Sarbideen segurtasuna eta kontrola Segurtasuneko 

Indar eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak 

erabiltzea arautzen duen abuztuaren 4ko 4/1997 Lege 

Organikoaren eta Datuak Babesteko Espainiako 

Agentziaren 1/2006 Instrukzioaren arabera. 

Interesdun-kategorien 

deskribapena 

 Herritarrak 

 Erakundeko langileak 

Datu pertsonalen kategoriak  Identifikazio-datuak: irudia/ahotsa 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalak zer 

hartzaile-kategoriari 

komunikatu zaizkion edo 

komunikatuko zaizkion, baita 

hirugarren herrialde bateko 

hartzaileak edo nazioarteko 

erakundeak direnean ere 

 Estatuaren segurtasun indarrak eta kidegoak 

 Organo judizialak 

Ahal bada, datu-kategoriak 

ezerezteko aurreikusitako 

epeak 

Hilabete bat segurtasunaren esparruan datuen babesa 

betez. Epea luzatuko da baldin eta segurtasun 

publikorako benetako arrisku bat prebenitzeko edo arau-

hauste penalak saihesteko poliziak esku hartu behar 

badu. Ondoren, tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun juridikoen preskripzio-epean zehar gorde 

daitezke datuak. 

Ahal bada, segurtasunari 

buruzko neurri tekniko eta 

antolakuntzakoen 

deskribapen orokorra  

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-

neurrien ezarpena Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki. 

 

 


