
DBEO – Kanpoko pertsonak 

 

EPIGRAFEA 

 

 

 

OINARRIZKO 

INFORMAZIOA 

 

 

INFORMAZIO GEHIGARRIA 

 

 

ARDURADUNA 

Nork tratatzen ditu zure datuak? 

 

 

BioAlai, Kontsumo 

Ekologikorako Elkartea 

 

BIOALA KONTSUMO EKOLOGIKORAKO ELKARTEA 

Helbidea: Txalaparta  Kalea19-21-23 

Telefono zenbakia: 945 26 38 31 

Harremanetarako posta: 

Datuak babesteko koordinatzailea: Bioalaiko koordinatzailea  

 

HELBURUA 

Zertarako tratatzen dira zure datuak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkartearen estatutu-

helburuak betetzea da 

helburu nagusia, eta 

helburu horiek lortzeko 

egin beharreko lanak 

egin ahal izatea, bai 

eta legeak eskatzen 

dituen betebeharrei 

erantzutea ere. 

 

 

Zure kontsultak kudeatzea. 

 

Elkarteari buruzko edukiak dituzten komunikazioak bidaltzea: abisuak, deialdiak, 

berrikuntzak. Estatutuaren helburuekin eta zure kontsultaren arrazoiarekin lotuta 

egongo dira beti. 

 

Elkarteen jarduerak antolatzea eta dokumentatzea. 

 



Zer datu mota tratatzen ditugu? Aztertzen ditugun datu 

guztiak arrisku txikikoak 

dira. 

 

1. Datu pertsonalak (izena, abizenak, NAN, helbidea, kontaktua) 

2. Prestakuntza-jarduera bakoitzerako eskatzen diren datu espezifikoak 

3. Banakako kontsultak ebazteko eskatzen diren datu espezifikoak  

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure 

datuak? 

 

Zerrenda amaitutzat 

jotzen denean 

amaituko da erregistro 

hori, eta legezko 

betebeharrak edo 

beharrezko 

dokumentu-historia 

betetzeko behar den 

epean gorde ahal 

izango dira datuak.  

 

Kontaktua hasi duen arazoa ebazteko behar den denboran. Posta elektroniko 

bidezko kontsultak historian mantendu ahal izango dira geroko berrikuspenetarako. 

 

 

LEGITIMAZIOA 

Zergatik tratatzen dira zure datuak?  

 

Datuak tratatzeko 

lege-oinarria 

informazio-motaren 

bat lehen aldiz 

eskatzerakoan 

ezarritako erlazioan 

oinarritzen da, eta kasu 

horietan kontsultaren 

baldintzen barruan 

baino ez dira 

erabiltzen.  

 

 

 

HARTZAILEAK 

Datuak ez zaizkie 

hirugarrenei lagako, 

elkartearen zerbitzu-

 

 



Zein hartzaileri jakinarazten zaizkio zure 

datuak?  

hornitzaileei izan ezik, 

legeak hala aginduta 

edo zure baimen 

esplizitua jaso ondoren.

  

  

 

 

ESKUBIDEAK 

Zer eskubide erabil ditzakezu jakinarazi 

dizkiguzun datuei dagokienez? 

 

Zure datuak 

eskuratzea, zuzentzea 

eta ezabatzea, bai eta 

informazio gehigarrian 

zehazten diren beste 

eskubide batzuk ere, 

“Arduraduna” atalean 

adierazitako helbidera 

zuzenduz. 

 

Halaber, zure datu 

pertsonalen 

tratamenduak araudia 

edo pribatutasun-

eskubideak urratzen 

dituela uste baduzu, 

erreklamazioa aurkez 

dezakezu Datuak 

Babesteko Espainiako 

Agentzian. 

 

 



 

BABESA 

Nola bermatzen dugu zure datuen 

babesa? 

 

Zure datu pertsonalak 

babesteko 

konpromisoa hartzen 

dugu, neurri tekniko 

eta antolamendu-

neurri egokien bidez. 

Hala ere, sistema bat 

bera ere ez da erabat 

segurua; beraz, datuen 

segurtasun-politikak 

hobetzen eta 

eguneratzen jarraitzen 

dugu.  

 

Ekipo informatikoak pasahitz seguruekin babestea. 

 

Konfidentzialtasun-kontratupeko datu pertsonaletarako sarbide mugatua: lan-

taldeak, boluntarioek eta zerbitzu-hornitzaileek. 

 

Laguntza informatiko profesionala. 

 

Datuak babesteko aholkularitza profesionala. 

 

Posta-bidalketako sistema segurua. 

 


