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DATUEN BABESA

Aurreinskripzioak kudeatzeko informazio-klausula

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

HIRUARTE HAUR ESKOLA,S.L.k, tratamenduaren arduradun den aldetik, jakinarazten dizu zure
datuak honako helburu hauekin biltzen direla: bezero eta ikasle posibleen datuak,
matrikula-ordena gordetzeko eta harremanetarako. Tratamenduaren oinarri juridikoa
interesdunaren adostasuna da. Aurreikusitako helburua betetzeko, zure datuak honako hauei
jakinarazi ahal izango zaizkie: Administrazio publikoko beste organo batzuei, edozein pertsonak
du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, datuen aurka egiteko
edo datu pertsonalak transferitzeko eskubidea eskatzeko eskubidea, gure bulegoetako
helbidera idatziz, edo posta elektroniko bat bidaliz eiberrioplano.es@berrioplano.es helbidera,
erabili nahi duzun eskubidea adieraziz. Informazio gehiago eiberriosuso@berrioplano.es
helbidean eskura dezakezu.

IZEN ABIZENAK:

NAN:

DATA ETA SINADURA:
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Nor da zure datuen arduraduna?

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko
2018/3 Lege Organikoan (DBLO) eta Datuak Babesteko 2016ko apirilaren 27ko Erregelamendu
Orokorrean (DBEO) ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu emandako datu pertsonalak
Hiruarte Haur Eskolak tratatuko dituela IFK: B-71459432; helbidea: Nuestra Señora de la
Purificación kalea 91, 31195, Berriogoiti ( Nafarroa).

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zuk emandako datuak beharrezkoak dira eskatutako zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta honako helburu hauekin tratatuko dira: balizko bezero eta ikasleen datuak,
matrikula-agindua gordetzeko eta harremanetarako.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

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

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interesdunaren adostasuna.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Aurreikusitako helburua betetzeko, zure datuak administrazio publikoko beste organo batzuei
jakinarazi ahal izango zaizkie.

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 eiberriosuso@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 ustea baduzu,
Kontrol aginteei erreklamazio bat aurkezteko eskubidea daukazu.

IZENA ETA ABIZENAK:

NAN ZENBAKIA:

EGUNA ETA SINADURA:


