
DATUEN BABESA 

Aurreinskripzioak kudeatzeko informazio-klausula 

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa. 

ESCUELA INFANTIL URRATS ESKOLA, S.L tratamenduaren arduradun bezala, zure datuak 
ondorengo helburuakin bildu direla informatzen dizu:  bezero eta ikasle izan daitezkeen datuen 
kudeaketa, matrikularen ordena eta kontaktua mantentzeko. Tratamenduaren oinarri juridikoa 
interesdunaren onespena da, datuak administrazio publikoko beste organo batzuei eman ahal 
zaie.Edozein pertsonak du bere datu pertsonalak eskuratzeko eskatzeko eskubidea, zuzentzeko 
eskatzeko, bertan behera uzteko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo 
eramangarritasunerako eskubidea. Horretarako, gure bulegoen helbidera , edo   
artikahe@berrioplano.es – ra helbide idatzi behar du, gauzatu nahi duen eskubidea adieraziz.   
informazio gehigarria   artikahe@berrioplano.es -en    eskuratu daiteke. 

 

IZEN ABIZENAK: 

NAN: 

DATA ETA SINADURA: 



 
AURRE MATRIKULENTZAKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

 

Zein da zure datuen arduraduna? 

Parlamentu eta Konseiluaren 2016/679 Araudiak ezarritakoaren arabera, emandako datu 
pertsonalak  , ESCUELA INFANTIL URRATS ESKOLA, S.L. -ak tratatuko dituela jakinarazten 
dizugu. bere IFK  B31827645  eta helbidea      Leonor de Aquitania Nº8, baj    Iruña ( nafarroa) 
izanik. 

Zer helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Zure datuak beharrezkoak izango dira eskatutako zerbitzua garantia guztiekin eman al izateko, 
helburua  bezero eta ikasle izan daitezkeen datuen kudeaketa, matrikularen ordena eta 
kontaktua mantentzeko 

 

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak? 

Datuak sei hilabetez gordeko dira eta gero,  Udaletxeari emango zaizkio. 

 

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa? 

Interesdunaren onespena da. 

 

Nori komunitatuko zaizkio zure datuak? 

Zure datuak adminsitrazioa pyblkikoko beste organo bayzuei eman ahalko zaie. 

 

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean? 

Edozein pertsonak bere datu pertsonalak sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamenduak 
mugatzeko, oposizio edo portabilitatea eskatzeko eskubidea dauka, gure bulegoen helbidera 
idatziz, edo korreo bat bidaliz      artikahe@berrioplano.es      emailera  erabili nahi duen 
eskubidea adieraziz. 
 
Era berean, emandako baimena edozein momentutan kentzeko eskubidea izango du. 
Baimenaren kentzeak ez dio eraginduko esandako baimenaren baino lehen egindako 
tratamenduaren zilegitasunari. 
 
Zure datu pertsonalei dagokionez, zure eskubideak urratuak izan ahal direla ustuea baduzu, 
Kontrol aginteei erreklamazio bat aurkezteko eskubidea daukazu. 
 
 
IZENA ETA ABIZENAK: 
 
NAN ZENBAKIA: 
 
EGUNA ETA SINADURA: 


