
 

 

GIZARTE-ZERBITZUETAKO ETA ZERBITZU SOZIOSANITARIOETAKO ERAGILE ETA PROFESIONALENTZAKO PRESTAKUNTZA 
 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 

EPIGRAFEA OINARRIZKO INFORMAZIOA  INFORMAZIO XEHEA  

Arduraduna Administraziorako eta Gizarte 

Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia 

(Ugaskobidea 3 bis, 48014 Bilbo). 

Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia 

(Ugaskobidea 3 bis, 48014 Bilbo). 

Datuak 

babesteko 

ordezkaria 

 Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atala - Kale Nagusia 25 - 48009 Bilbo. 

Xedea . Gizarte-zerbitzuetako eta zerbitzu soziosanitarioetako eragile eta 

profesionalentzako eta arlo horretako ikasleentzako prestakuntzarako 

inskripzioa egitea eta prestakuntza kudeatzea. 

Komunikazioak bidaltzea, arlo honetan egitekoak diren prestakuntza- 

edo zabalkunde-saioen eta dauden baliabide edo berritasunen berri 

emateko, interesdunak horretarako baimena eman badu. 

Ez da hartuko zure datuetan oinarritutako erabaki automatizaturik, eta 

ez dira erabiliko zuri buruzko profilik egiteko. 

Interesdunak  Prestakuntzan parte hartu nahi duten pertsonak. 

Legitimazioa  Inskripzioa egiteko eta prestakuntza kudeatzeko: 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 Erkidego Osorako 

Erakundeen eta Bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-

erakundeen arteko harremanei buruzkoa, 7.c.1 art. 

• 2016/679 (EB) Erregelamendua, 6.1.e eta d art. 

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

41.9 eta 78.d art. 

Komunikazioak bidaltzeko: Datuak interesdunak baimena ematen 

duenean tratatuko dira. 

Datuak 

gordetzea 

 Zure datuak aipatutako xederako beharrezkoak diren bitartean gordeko 

dira, eta, xedea amaituta, 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  Ez da aurreikusten datu pertsonalik hirugarrenei lagatzea, ez hirugarren 

herrialdeetara edo nazioarteko erakundeetara transferitzea. 
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EPIGRAFEA OINARRIZKO INFORMAZIOA  INFORMAZIO XEHEA  

Eskubideak Tratamenduaren arduradunaren 

aurrean balia ditzakezu zure 

eskubideak: datuak atzitzeko, 

zuzentzeko, aurkaratzeko, 

ezabatzeko, haien tratamendua 

mugatzeko eta ez izateko erabaki 

indibidual automatizatuen helburu. 

Horretarako idazki bat bidali behar 

duzu Lege Aholkularitza, 

Informazioaren Segurtasuna eta 

Datu Babesa Bideratzeko Atalera: 

• BFAren egoitza elektronikoa: 

https://www.ebizkaia.eus 

• Bizkaiko Foru Aldundiko 

Erregistro Nagusia 

(Erregistroa eta 

Herritarrenganako Laguntza 

Bideratzeko Bulegoa: 

Diputazio kalea 7 - 48008 

Bilbo)  

• Herritarrei laguntzeko 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 

eskualde-bulegoak 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 

sailetako erregistro nagusiak  

• 39/2015 Legean adierazitako 

lekuak  

 

Tratamendua egiten dutenen aurrean, interesdunak bere eskubideak 

balia ditzake bere datuak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, 

ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko eta ez izateko erabaki 

indibidual automatizatuen helburu, horretarako idazki bat bidaliz Lege 

Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko 

Atalera: 

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

• Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusia (Erregistroa eta 

Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa: Diputazio kalea 

7 - 48008 Bilbo)  

• Herritarrei laguntzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eskualde-

bulegoak 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro nagusiak  

• 39/2015 Legean adierazitako lekuak  

Horrez gain, interesdunak eskubidea du erreklamazioa jartzeko dagokion 

kontrol-agintaritzan (Datuak Babesteko Euskal Bulegoan). 

Datuen 

kategoria 

 Identifikazio, kontaktu, prestakuntza eta lanari dagozkienak. 

 

Jatorria  Interesdunak berak. 

Segurtasuna  Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea 

2013/2010 Errege Dekretuarekin bat, zeinak Segurtasunerako Eskema 

Nazionala arautzen baitu Administrazio Elektronikoaren Esparruan. 

Informazio xehea https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-

katalogoa?procID=1694. 

 

 

https://www.ebizkaia.eus/
https://www.ebizkaia.eus/
https://www.ebizkaia.eus/
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1694
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1694
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1694
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1694

