
 

 

ARRAKASTA- UNIBERTSITATEKO ARRAKASTA AKADEMIKORAKO PROGRAMA  
 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 

EPIGRAFEA OINARRIZKO INFORMAZIOA  INFORMAZIO XEHEA  

Arduraduna Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta 

Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza 

Nagusia, haurrak eta nerabeak babesteko 

sistematik datozen ikasleentzako kasuan. 

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 

Sustatzeko Saileko Gizarte Inklusioa 

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia, 

gazteentzako arreta integraleko 

programetatik eta emakumeak babesteko eta 

familiei laguntzeko programetatik datozen 

ikasleentzako. 

Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza 

Nagusia Ugaskobidea 3 bis 48014 Bilbo), haurrak eta nerabeak babesteko 

sistematik datozen ikasleentzako kasuan. 

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Gizarte Inklusioa 

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia (Nicolás Alcorta kalea, 4, 48003, Bilbo), 

gazteentzako arreta integraleko programetatik eta emakumeak babesteko eta 

familiei laguntzeko programetatik datozen ikasleentzako. 

Datuak babesteko ordezkaria: 

Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala 

(Kale Nagusia 25 - 48009 Bilbo).  

Xedea Arrakasta- Unibertsitate arrakasta 

akademikorako programaren kudeaketa 

Emandako datuak beharrezkoak dira Arrakasta- Unibertsitate arrakasta 

akademikorako programa kudeatzeko. 

Ez da hartuko zure datuetan oinarritutako erabaki automatizaturik, eta ez dira 

erabiliko zuri buruzko profilik egiteko. 

Legitimazioa  Zure datuak honako manu hauetan jasotako botere publikoen eskumenak baliatuz 

tratatuko dira: 

• 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriaren Autonomia 

Estatutuarena. 

• 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen 

eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko 

Harremanei buruzkoa. 

• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. 

• Aplikatu beharrekoa eta indarrean den beste edozein araudi. 

Eskabidea sinaturik baimena ematen duzu zure datuen tratamendua egiteko. 

Datuen 

kontserbazioa 
 Zure datuak aipatutako helbururako beharrezkoak diren bitartean kontserbatuko 

dira, eta, helburua amaitutakoan, nahitaez bete behar diren lege edo arauek 

ezarritako betebeharrak eta erantzukizunak betetzeko legez ezarritako epeetan 

zehar, edo Bizkaiko Foru Aldundiari hala eskatzen zaionean zuzenbidearekin bat 

eskumena duen agintaritzaren aginduz. 

Hartzaileak  

 

Datu pertsonalak legez ezarritako mugekin jakinaraziko dira:   

• Programa sustatzen duten Bizkaiko Foru Aldundiaren bi sailen artean. 

• Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU) 

Ez da aurreikusten hirugarren herrialde batzuetara edo nazioarteko erakundeetara 

datu-transferentziarik egitea. 
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Eskubideak Zeure datuetan sartzea, datuok zuzendu edo 

ezereztea, eta haien tratamendua mugatzea 

edo tratamenduaren aurka egitea, 

horretarako idazki bat bidaliz Lege 

Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna 

eta Datu Babesa Bideratzeko Atalera. 

Tratamenduaren arduradunaren aurrean balia dezakezu zure datuetan sartu, 

datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, 

idazki bat bidalita Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atalari. Leku hauetan aurkez dezakezu idazkia: 

• BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus 

• Laguntza – Bizkaiko Foru Aldundiko Herritarrenganako Laguntza 

Bideratzeko Bulegoan (Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo). 

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistroetan eta eskualdeetako 

bulegoetan. (Helbideak hemen kontsulta ditzakezu:  

http://web.bizkaia.eus/es/puntos-de-registro). 

• 39/2015 Legean adierazitako lekuak. 

Eskubide horietako bat baliatzeko aukera mugatu daiteke baldin bateraezina bada 

botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera legezko 

betebeharrak betetzearekin. 

Halaber, erreklamazioa jar dezakezu kontrol-agintaritzaren aurrean, alegia, Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean. 

Interesdunak  Arrakasta- Unibertsitate arrakasta akademikorako programan parte hartzen duten 

ikasleak  

Datuen kategoria Identifikazio-datuak, bizilekuari buruzkoak, 

inguruabar pertsonal eta sozialei buruzkoak, 

bankukoak, finantzei eta egoera 

ekonomikoari eta ondareari buruzkoak  

Datuen kategoria hauek eskuratu ahal izango dira, ezarritako legezko mugen 

barruan: identifikazio-datuak, bizilekuari buruzkoak, inguruabar pertsonal eta 

sozialei buruzkoak, bankukoak, finantzei eta egoera ekonomikoari eta ondareari 

buruzkoak  

Jatorria Interesduna edo haren ordezkaria eta beste 

administrazio, erakunde, erregistro edo 

entitate publiko edo pribatu batzuk, legeak 

ezartzen dituen mugen barruan. 

Iturri hauetatik lortu ahal izango dira datuak, legez ezarritako mugen barruan, beste 

administrazio batzuek egindako edo aurretik aurkeztutako datuak edo 

dokumentuak ez aurkezteko eskubidea bermatzeko, emandako datuen 

benetakotasuna egiaztatzeko eta araudiak eskatzen dituen betekizunak eta 

betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko: 

• Interesduna edo haren ordezkaria. 

• Poliziaren Zuzendaritza Nagusia. 

• Interesduna bizi den udaleko Udal Erroldaren Bulegoa. 

• Estatistikako Institutu Nazionala. 

• Justizia Ministerioa 

• Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

• Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten erakundeak eta zentroak. 

• Erregistro zibilak. 

• Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala eta pentsioak eta beste sarrera 

batzuk ordaintzen dizkioten beste erakunde batzuk. 

• Finantza- eta aurrezki-entitateak. 

• Osakidetza eta osasun arloko zein esku-hartze sozialeko beste erakunde eta 

entitate batzuk, beste administrazio publiko batzuen mendekoak edo haiei 

atxikiak.  

• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila. 

• Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila eta Gazteen Justizia Zerbitzua  

• Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saila eta beste zerga 

administrazio batzuk. 

• Jabetza-erregistroak. 

• Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua. 

• Halako datuak dituen beste edozein erakunde edo administrazio publiko. 

• Kontsuletxeak, enbaxadak eta beste herrialde batzuetako edozein entitate, 

organismo edo administrazio. 

https://www.ebizkaia.eus/
http://web.bizkaia.eus/es/puntos-de-registro
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Segurtasunaren 

arloko neurri 

teknikoak eta 

antolaketa-

neurriak 

 Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea bat etorrita 

2013/2010 Errege Dekretuarekin, zeinak Segurtasunaren Eskema Nazionala 

arautzen baitu Administrazio Elektronikoaren Esparruan. 

Informazio xehea https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-

tramites-y-servicios, dagokion prozeduran. 

 

 

https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa

