TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA
HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Tratamenduaren
arduradunaren izena eta
harremanetarako
datuak
eta,
halakorik badago,
erantzunkidearenak,
arduradunaren
ordezkariarenak eta datuak
babesteko ordezkariarenak
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Haurreskolak Partzuergoa
Otaola etorbidea 29
20600 Eibar — Gipuzkoa
Tel.: 943-821750
Datuak
Babesteko
dpo_dbo@haurreskolak.eus

Ordezkaria:

Haurreskolen kudeaketa

Tratamenduaren helburuak
eta oinarri juridikoa

Haurreskolen eta hiru urtetik beherako haurren
asistentzia- eta hezkuntza-arreta osoki kudeatzea,
Partzuergoa osatzen duten udalerrien lurraldeeremuan.
Oinarri juridikoa: Interesdunen baimena izatea eta
estatutuetan
araututako
sozietate-helburuan
aurreikusten diren eskumenak garatzea (6/2015
EBAZPENA,
Jaurlaritzaren
Idazkaritzako
eta
Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena,
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA)

Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

▪

Adingabeko pertsona fisikoak

▪

Aitak/amak edo legezko tutoreak

▪

Identifikatzaileak: NANa, izen-abizenak, helbidea,
irudia, telefonoa, sinadura, osasun-txartela/OTI,
irudia/ahotsa, posta elektronikoa, sinadura.

▪

Ezaugarri pertsonalak; adina eta jaioteguna, sexua,
ama-hizkuntza, ezaugarri fisikoak, elikadura eta beste
ezaugarri psikofisiko batzuk.

▪

Gizarte-inguruabarrak:
familia-datuak/
familialiburua, bizikidetasuna, bertaratze-ordutegia.

Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta

▪

Akademikoak eta profesionalak: ebaluazioa eta
jarraipena.

▪

Ekonomikoak: banku-datuak, errentak/diru-sarrerak
(kuoten kalkulua).

▪

Lanbidea: enpresa-ziurtagiriak, lantokia, lan-bizitza,
lan-egoera.

▪

Datu-kategoria berezia: osasuna (desgaitasuna edo
alergiekin, gaixotasun kronikoekin eta abarrekin
lotutako beste batzuk) genero-indarkeria (ebazpen
judiziala).

▪

Beste batzuk: baremazioa eta norgehiagoka, erroldaziurtagiriak.

▪

Hezkuntzaren arloan eskumena duten administrazio
publikoak (Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila,
tokiko erakundeak, eta abar).

▪

Irudi-edukiak publikatzeko baliabideetara eta sare
sozialetara sarbidea duen hirugarren bat, baldin eta
haietan pertsona fisikoa agertzen bada legezko
ordezkarien aurretiazko adostasunarekin.

▪

Sarbide-baldintzen baremazio bidez legitimatu den
hirugarren bati lagatzea.

▪

Agintaritza judiziala eta Estatuaren Segurtasun Indar
eta kidegoak, adingabekoaren babes juridikorako
(Lege Organikoa)

▪

Unibertsitateaz kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta
Ikertzeko Erakundea (Hezkuntza Sailburuordetzaren
mendekoa) Unibertsitateaz kanpoko hezkuntzasistemaren ebaluazio orokorra egiteko.

▪

Kudeaketa-eremua: familiarekiko harreman juridikoa
iraungitzea.

▪

Hezkuntza-eremua:
prestakuntza
aplikagarria den araudiari jarraikiz.

egiaztatzeko

Tratamenduari egokitutako segurtasun-neurri fisikoak
eta logikoak aplikatzen dira; horretarako, profilen
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antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

arabera mugatutako sarbide-kontrolak jartzen dira, eta
aldizka segurtasun-kopiak egiten dira.
Berariazko kudeaketa hezkuntzaren arloko ordenagailu
programen bidez eta office programen bidez.
Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
xedatutakoaren
arabera
(administrazio
elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema
Nazionala arautzen du).
▪

Datuen jatorria

2

Adingabekoaren legezko ordezkariak/ familiak.

Giza baliabideen eta pertsonen kudeaketa

Tratamenduaren helburuak
eta oinarri juridikoa

Pertsonen kudeaketa giza baliabideen eremuan,
praktikak egiten ari diren pertsonak eta langileen
aukeraketa.
Tratamendua beharrezkoa da interesduna alderdi gisa
duen kontratu bat gauzatzeko edo kontratu aurreko
neurriak aplikatzeko pertsona horrek hala eskatuta
(DBEO, 6.1.b) artikulua).

Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

Langile enplegatuak, praktiketan ari direnak eta
izangaiak.
▪

Identifikatzaileak: NANa, izen-abizenak, helbidea,
gizarte-segurantzako
zenbakia;
irudia.
Posta
elektronikoa.

▪

Ezaugarri pertsonalak: adina, jaioteguna, sexua.

▪

Gizarte-inguruabarrak: lizentziak eta baimenak.

▪

Lanbidea: betetzen den postua/kargua. Lanpostua,
orduen
kontrola/fitxatzea.
Merezimenduen
baremazioa egitea.
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Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

▪

Akademikoak
eta
profesionalak:
espedientea, lan-esperientzia.

▪

Ekonomikoak eta finantzarioak: banku-datuak.

▪

Hezkuntzaren arloan eskumena duten administrazio
publikoak (Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila).

▪

Zerga-eskumenak dituzten administrazio publikoak

▪

Gizarte Segurantza

▪

Banku-entitatea

▪

Aseguru-entitatea

▪

Lan-osasunaren zaintza: IMQ prevención

▪

Mutualitatea: Mutualia

▪

EIN/Eustat

▪

Hirugarrenei
datuak
lagatzea
irudi-edukiak
publikatzeko baliabideen eta sare sozialen bidez,
baldin eta haietan pertsona fisikoa agertzen bada
legezko ordezkarien aurretiazko adostasunarekin.

▪

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

▪

Norgehiagoka bidez legitimatutako hirugarrenei
datuak lagatzea (39/2015 Legearen 45. artikulua).

▪

Lan-poltsak (datuak beste administrazio publiko
batzuei lagatzea edo egungo adostasuna eskatzea eta
geroko datu-bilketetan islatzea)

Ikasketa-

Indarreko kontratua amaitu ondoren, datuak behar
bezala blokeatuta gordeko dira gutxienez 5 urtez; izan
ere, administrazio eremuan lan-araudia eta enplegu
publikoaren
araudia
aplikatzeko
egindako
tratamenduak erantzukizun juridikoa ekar lezake.
Langile-hautaketari eta hautagai potentzialei buruzko
datuak ezabatu egingo dira kasuan kasuko prozesuak
amaitu ondoren eta datu horiek zaharkitutzat eta ez
egiazkotzat jotzen direnean.
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Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta
antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

Nominari eta giza baliabideen kudeaketari buruzko
datuak
kudeatzeko
tratamendu-arduradunaren
berariazko segurtasuna duen ordenagailu-programa
erabiliko da.
Hautagaien kudeaketa paperezko euskarrian, webinguruneko formulario bidez jasotzen dira.
Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
xedatutakoaren
arabera
(administrazio
elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema
Nazionala arautzen du).

Datuen jatorria

3

Interesduna edo lan-eskaintza publikoaren arloan
eskumena duten erakunde publikoak (administrazioko
langileak, irakasleak ez direnak).

Arriskuen prebentzioa eta lan-osasunaren zaintza
Tratamenduaren xedeak

Arriskuen prebentzioaren
osasunaren zaintza.

kudeaketa

eta

lan-

Laneko arriskuen prebentzioko 31/1995 Legea.
Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

Erakundeko langileak.
Adingabekoak eta agirietan eta prebentzioa
kudeatzeko beste materialetan agertzen diren
hirugarrenak
▪

Identifikatzaileak: NANa, izen-abizenak, helbidea,
irudia, posta elektronikoa, sinadura, telefonoa.

▪

Lanbidea: postua eta lan-kategoria, kontratu mota.

▪

Ekonomikoak: kotizazio-oinarriak

▪

Datuen kategoria bereziak: osasuna (desgaitasunmaila eta mugak)
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Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

4

▪

Beste batzuk: laneko gatazken kudeaketa

▪

Laneko osasunaren zaintzarako erakundeak IMQ
prevención.

▪

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan
eskumena duten erakunde publikoak (Osalan).

▪

Mutualia.

▪

Osakidetza: adingabekoen gaixotasunen kudeaketa.

▪

Osasunaren arloan eskumena duten administrazio
publikoak (Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila).

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Arriskuen prebentzioari eta laneko osasunaren
zaintzari buruzko datuak gorde egingo dira aldeen
arteko harreman juridikoak irauten duen bitartean, eta
ondoren,
tratamendutik
eratorritako
legeerantzukizunen preskripzio-epean.

Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta
antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

Datuak kudeatzeko office aplikazioak erabiliko dira sare
partekatuan.
Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
xedatutakoaren
arabera
(administrazio
elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema
Nazionala arautzen du).

Langileen trebakuntza eta hezkuntza-laguntzak

Tratamenduaren xedeak

Erakundeko langileak trebatzea lan-arloko edo
funtzionarioen
arloko
harreman
juridikoaren
garapenari jarraikiz (DBEO 6.1.b. artikulua).
Hezkuntzaren arloko laguntza ematea hezkuntzapremia bereziak dituzten adingabekoei eta familiei,
interesdunen adostasunari jarraikiz (DBEO 6.1.a
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artikulua) eta estatutuetan aurreikusitako eskumenen
arabera (8.a artikulua).
▪

Erakundeko langileak

▪

Familiak eta hezkuntza-premia bereziak dituzten
adingabekoak

▪

Identifikatzaileak: izen-abizenak, helbidea, telefonoa,
posta elektronikoa, irudia (adingabekoaren eta
taldearen argazkia).

▪

Gizarte-inguruabarrak: familiaren datuak.

▪

Lanbidea: Postua eta kargua.

▪

Akademikoak eta profesionalak: trebakuntza, tituluak
eta lan-esperientzia

▪

Beste batzuk: adingabekoaren jarraipena eta
eboluzioa (familiaren berariazko eskaera esku
hartzeko)

▪

Kategoria bereziak: Osasuna (desgaitasuna)

Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

▪

Hezkuntza-premia bereziak kudeatzeko elkarteak eta
hirugarren sektoreko erakundeak.

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Datuak gorde egingo dira, lan-arloko edo arlo
funtzionarialeko harreman juridikoa indarrean den
bitartean. Harreman mota erasandako langilearen
araberakoa da. Familien eta adingabekoen kasuan ere,
aldeen arteko harreman juridikoek irauten duten
bitartean tratatuko dira datuak.

Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

Datuak blokeatu egingo dira tratamendutik eratorritako
erantzukizun juridikoen preskripzio-epean, eta ondoren,
ezabatu egingo dira.
Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
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antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

5

xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren
arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Kontratatzailearen profila eta kontratazio publikoaren kontrola

Tratamenduaren xedeak eta
zilegitasuna

Kontratazioaren eta erakunde kontratistako langileen
kudeaketa, kontratazioa behar bezala gauzatzen dela
kontrolatzeko. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzkoa.

Interesdunen
deskribapena

kategorien

▪

Erakunde kontratistako profesionalak eta langileak.

Datu pertsonalen kategoriak

▪

Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, helbide
elektronikoa, posta-helbidea, generoa.

▪

Akademikoak eta profesionalak: Datu profesionalak

▪

Enpleguari buruzko xehetasunak: Postua edo kargua.

▪

Ekonomikoak eta finantzarioak: soldata-tarteak, eta
gizarte-segurantzak ezarritako obligazioak betetzeari
buruzkoak. Sektore publikoko kontratazioari buruzko
legediak ezarritako gizarte- eta lan-bermeak.

▪

Herri Kontuen Euskal Epaitegia

▪

Organo judizialak

▪

Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala

▪

Arloan eskumena
publikoak.

▪

Euskadiko kontrataziorako plataforma

▪

Kontratuen erregistroa (EAO)

▪

Euskadiko
organoak

Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

duten

kontratuen

beste

inguruko

administrazio

errekurtsoen
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6

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Zehaztugabea, harreman juridikoaren eta kontratazio
publikoaren kontrol eta gauzatze alorrean egindako
tratamenduak ekar ditzakeen ondorioen araberakoa.

Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta
antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren
arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Sarrerako eta irteerako erregistroa

Tratamenduaren xedeak eta
zilegitasuna

Paperezko dokumentuen eta dokumentu elektronikoen
sarreraeta
irteera-erregistroaren
kudeaketa,
Administrazio Prozeduraren 39/2015 Legean oinarrituta.

Interesdunen
deskribapena

Dokumentuak mota guztietako euskarritan bidaltzen edo
jasotzen dituzten pertsona fisiko interesdunak

kategorien

▪

Identifikatzaileak: NANa, izen-abizenak, helbidea,
beste batzuk: gaia, data eta ordua, dokumentuaren
deskribapena

▪

Gizarte-inguruabarrak: hizkuntza

Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

▪

Eskumena duten administrazio publikoak

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko
dira, eta tratamenduak ekar ditzakeen erantzukizun
juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultur
Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak
ezarritakoaren arabera ere.

Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan

Datu pertsonalen kategoriak
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antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

7

xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren
arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Gobernu irekia eta gardentasuna
Tratamenduaren xedeak eta
zilegitasuna

Gardentasunaren alorreko publizitate aktiboaren eta
pasiboaren kudeaketa, kexen eta iradokizunen
kudeaketa, eta kalitate instituzionalaren ebaluazioa
Euskadiko Tokiko Erakundeen 2/2016 Legeari,
Gardentasunari buruzko 19/2013 Legeari eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeari
jarraikiz.
▪

Kargudun publikoak

▪

Eskatzaileak

▪

Identifikatzaileak: Izen-abizenak, telefonoa, posta
elektronikoa, helbidea, sinadura elektronikoa.

▪

Gizarte-inguruabarrak: familiaren datuak.

▪

Beste batzuk: interesak, iritziak, balorazioak.

▪

Akademikoak
eta
profesionalak:
postuak/karguak, curriculuma.

Datu
pertsonalak
zer
hartzaile-kategoriari
komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita
hirugarren herrialde bateko
hartzaileak edo nazioarteko
erakundeak direnean ere.

▪

Herritarrak eta gardentasun
legitimazioa duten hirugarrenak.

Ahal
denean,
datukategoriak
ezabatzeko
aurreikusitako epeak

Tratamenduak administrazio-espedientearen harreman
juridikoak irauten duen bitartean. Ondoren, datuak gorde
egingo dira tratamendutik eratorritako erantzukizun
juridikoen preskripzio-epean.

Interesdunen
deskribapena

kategorien

Datu pertsonalen kategoriak

Tituluak,

legearen

bidez
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Ondoren, 50 urte igaro artean, Ondare Historikoaren
legediaren arabera (7/1990 LEGEA, uztailaren3 koa,
Euskal Kultur Ondareari buruzkoa)
Ahal denean, segurtasunneurri
teknikoen
eta
antolakuntzazkoen
deskribapen orokorra.

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan
xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren
arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).
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