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Lezoko Udala, tratamenduen
arduradun gisa

Laguntzen, beken eta dirulaguntzen kudeaketa
Izena

Laguntzen, beken eta dirulaguntzen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Erakundeak emandako laguntzak, bekak eta
dirulaguntzak kudeatzea, eta beste erakunde
batzuek emandakoei laguntzea.
- Eskaerari erantzutea eta hura izapidetzea.
- Txosten teknikoa egitea.
- Prestazioen onuradun izateko eskatzen diren
baldintzak betetzen direla egiaztatzea.
- Interesdunarekin harremanetan jartzea
eskabidearekin lotuta.
- Laguntzak eta bekak ematea.
- Laguntza edo bekaren ardura duen erakundeari
eskaerar bidaltzea.
- Ordainketa egitea.
- Onartutako dirulaguntzaren justifikazioa egitea.

Interesdunen kategoria

Udalerriko herritarrak. Prestazioen onuradunak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko datuak eta harremanetarako datuak:
izen-abizenak, NAN zk, posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa, sinadura.
Ezaugarri pertsonalen eta gizarte-inguruabarren
datuak: nazionalitatea, sexua, jaioterria, jaioteguna
Ekonomia eta finantza datuak: enplegua edo
langabezia, betetze-ziurtagiria, zerga-betebeharrak,
kontu korrontearen zenbakia eta banku-kontuaren
zenbakia, INEM ziurtagiria.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
Eusko Jaurlaritza
datuen hartzailea eta
Gipuzkoako Foru Aldundia
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik.

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna edo haren ordezkaria.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Kontserbatzen diren bitartean, Munigexen
biltegiratzen dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Laguntzaren eskabieran sartu dago adostasuna.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.e artikuluaren arabera, ahal
publikoaren egikaritzea kontuan hartuta
- 7/1997 Legea, ekainaren 19koa, Eusko
Legebiltzarrarena, dirulaguntzen eta laguntzen
araubidea arautzen duena.
- 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei
buruzko Orokorra.
- 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa,
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
133/2007 Foru Dekretua, azaroaren 20koa,
prestazioak arautzen dituena.

Laguntza soziala
Izena

Laguntza soziala

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Gizarte-arretako zerbitzuak kudeatzea, besteak
beste, familiako esku-hartzea, gizarte- eta
hezkuntza-arloko esku-hartzea eta esku-hartze
psikosoziala.
Laguntzak, bekak eta baliabideak eskatzeko
aholkularitza eta laguntza ematea.
Espedienteen administrazio-kudeaketa egitea.
Artatutako pertsonaren egoeraren balorazioak
egitea.
Artatutakoaren gizarte-egoerari buruzko txostenak
egitea.
Artatutako pertsonaren gizarte-egoerari erantzuteko
hainbat baliabide izapidetzea.
Esku-hartzearen jarraipena eta ebaluazioa egitea.

Interesdunen kategoria

Udalerriko herritarrak eta gizarte-arreta eskatzen
duten iragaitzazko pertsonak, haien ordezkariak edo
haien senideak.

Datu moten deskribapena

Identifikazio-datuak: izen-abizenak,NANa,
nazionalitatea, sexua, jaioteguna eta jaioterria.
Harremanetarako datuak: telefonoa eta postahelbidea.
Beste datu batzuk: ohiturak, kontsumoak
Datu ekonomikoak eta kaudimena: prekarietate- eta

pobrezia-egoerei buruzko datu zuzenak, ondarea.
Datu profesionalak eta akademikoak: lanbidea, lanesperientzia, kargua/lanpostua, titulazioak,
prestakuntza.
Bereziki babestutako datuak: osasunari buruzkoak
(txosten medikoa, adikzioak), erlijioari buruzko
datuak (kalteberatasun-egoerari eragiten dionean);
datu penalak, historia klinikoa eta historia sozialari
buruzkoak, genero-indarkeriaren eta/edo tratu
txarren egoera, historia soziala, bizitza sexuala.
Munigex
Tratamenduaren eragilearen
deskribapena
IZFE (Biztanleen errolda kudeatzeko tresna)
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi Gipuzkoako Foru Aldundia (estraneta).
datuen hartzailea eta
helburua
Eusko Jaurlaritza (Gizartenet)
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Zuzenean interesduna - Gurasoak edo legezko
tutoreak edo ordezkariak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Espedienteak itxi eta 5 urtera, suntsitzen dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri dagoen informazioa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.c artikuluaren arabera, lege
betebeharra betetzeari dagokionez
DBEOren 6.1.d artikuluaren arabera, interesdunaren
edo beste pertsona fisiko baten bizi-interesak
babesteko.

18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko
eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta
Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena.
12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte
Zerbitzuei buruzkoa
39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia
pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran
dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa,
autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko
abenduaren 14ko 39/2006 Legearen prestazio
ekonomikoak arautzen dituena.
185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta
Zerbitzuen Zorroari buruzkoa.

Kontaktuen agenda
Izena

Kontaktuen agenda.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Edozein motatako harremanak mantentzea
eragindako pertsonak bere zerbitzuak eskaintzen
dituen pertsona juridikoarekin.

Interesdunen kategoria

Hornitzaileak eta laguntzaileak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, helbide elektronikoa eta telefonoa.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna edo zerbitzuak ematen
dituen pertsona juridikoa.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Kontserbazio iraunkorra interesdunak bertan
behera uzteko eskaera egin arte edo aipatutako
datuak helburu horretarako baliagarriak izan arte.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

LOPDGDDren 19. artikulua: enpresaburu
inidbidualen eta profesional liberalen
harremanetarako datuen tratamendua.
DBEOren 6.1.f artikulua: interesak edo oinarrizko
eskubidea eta askatasunak nagusitzea.

Zerbitzuen kontratazioa
Izena

Zerbitzuen kontratazioa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Zerbitzuen garapenean parte hartuko duten
langileen enpresako datuak eta datu pertsonalak
biltzen dituzten lizitazioen, lizitazio publikoen eta
kontratatutako zerbitzuen kudeaketa. Arreta
sozialeko zerbitzuen kontratazioa sartzen da.
Jardueren hedapena hedabide publikoetan, hala
nola entitatearen webgunean eta sare sozialetan

Interesdunen kategoria

Enpresa lizitatzaileetako langileak
- Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa, sinadura.

Datu-moten deskribapena

- Ezaugarri pertsonalak: jaiotze data, sexu-delituen
aurrekaririk ez izatea
- Datu akademikoak eta profesionalak: esperientzia,
prestakuntza akademikoa, hizkuntza maila,
- Enpresaren datu ekonomikoak.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Jarduera profesionala garatzen duen enpresa.
20 urtez kontserbatzea (170 dokumentu-seriea).
Zerbitzu-kontratu txikien espedienteen kasuan,
kontratua amaitu eta 20 urtera erabat ezabatuko
dira.
"2016ko irailaren 12ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuarena, haren bidez, dokumentuen ebaluaziotaulak onartzen dira".
Eskatuz gero eskuragarri.

Interesdunei informazioa
ematea

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Lizitatzaileek interesdunen adostasuna izan behar
dute beren informazioa transferitzeko.
DBEOren 6.1.e artikuluaren arabera, ahal
publikoaren erabilera kontuan hartuta, zeinak beren
lan-esparruan zerbitzua garatzea baitu helburu. Aldi
berean, LOPDGDDren 19. artikularen arabera.

Adingabeek ordezkaririk gabe atzerrira bidaiatzeko baimena
Izena

Adingabeek ordezkaririk gabe atzerrira bidaiatzeko
baimena.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Baimenaren ematea eta izapidetzea, lurralde
nazionaletik kanpoko bidaian adingabearen egoera
argitzeko.
Interesdunari eskaeraren kopia entregatzea.
Baimena emateko.
Atzerrira bidaiatzeko asmoa duen adingabea.

Interesdunen kategoria

Kasuan kasuko adinabearen aita/ama /tutorea.
Adingabearekin bidaiatuko duen pertsona..
Identifikazio-datuak: NANa / pasaportea, izenabizenak, nazionalitatea, helbidea, mugikorra.

Datu moten deskribapena

Egoera pertsonalen/ sozialen datuak: familia –
liburua, jaioteguna, jaioterria, harremana.
Beste batzuk: bidaiaren datuak

Tratamenduaren eragilearen
Laiges
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi Ez da aplikatzen

datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna. Gurasoak edo legezko
tutoreak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Informazioa Laiges datu-basean gordetzen da.
Kontserbazio-aldia mugagabea.

Interesdunei informazioa
ematea

Interesdunei baimen-eskaeran bertan jakinaraziko
zaie.
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.c artikuluko
lege-legitimazioa kontuan hartuta (“2016/679 (EB)
Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu
pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona
fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari
buruzko arauak ezartzen dituena”).

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko indarreko
araudia eta, bereziki, Espainiako ordenamendu
juridikora 2016/680 (EB) Zuzentaraua egokitzen
duen araudiak ezartzen duena (“2016/680 (EB)
Zuzentaraua, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona
fisikoak babestearen gainekoa, agintari eskudunek
arau-hausteak edo zigor penalak prebenitu, ikertu,
antzeman edo auzitaratzeko asmoz datu
pertsonalak tratatzeari buruz eta datu horiek aske
zirkulatzeari dagokionez; eta Kontseiluaren
2008/977/JAI Esparru Erabakia indargabetzen
duena").
"2016/399 (EB) Erregelamendua, Europako

Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko
martxoaren 9koa, pertsonek mugak zeharkatzeko
Batasuneko arauen kode bat ezartzen duena
(Schengen Mugen Kodea)".
"2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko
apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari
dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu
horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen
dituena".
"3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu
pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak
bermatzekoa".

Bideozaintza
Izena

Bideozaintza.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna

Interesdunen kategoria

Udal- instalazioak bisitatzen dituzten pertsonak.

Datu moten deskribapena

Identifikazio-datuak: irudia

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
Segurtasun Indar eta Kidegoak. Epaitegiak eta
datuen hartzailea eta
auzitegiak
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Kamera propioak

Aplikatu beharreko

Datuak bildu eta hilabeteko epean ezabatuko dira,

araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea
Interesdunei informazioa
ematea

pertsonen, ondasunen eta instalazioen osotasuna
mehatxatzen duten ekintzak burutu izana frogatzeko
beharrezkoak direnean izan ezik.
Kartel informatiboa ezartzea
Interes publikoko zeregina (DBEOren 6.1.e
artikulua).

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2/86 Lege Organikoa 52. artikulua (2/86 Lege
Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta
Kidegoei buruzkoa).

Erantzukizunetik salbuestea
Izena

Erantzukizunetik salbuestea.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Interesdunari laguntzean erantzukizunetik
salbuestea. Besteak beste, autoa martxan jartzea
pertsona gai ez denean.

Interesdunen kategoria

Udal mugartearen barruan dauden pertsonak.

Datu moten deskribapena

Datuak: Izen-abizenak, NANa, sinadura, helbidea,
telefonoa, helbide elektronikoa, autoaren matrikula

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Interesduna

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Informazioa Laiges datu- basean gordetzen da.
Kontserbazio aldia: urte bete.

Interesdunei informazioa
ematea

Dokumentua sinatzeak zer dakarren jakinarazten
zaio interesdunari, eta hura sinatzeko eskatzen.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Agintaldi-kontratuak berak ematen du legitimazioa,
DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera..

Galdutako objektuak
Izena

Galdutako objektuak.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Galdutako objektuaren jabeari agertu dela
jakinaraztea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Objektua aurkitu zuenarekin harremanetan jartzea,
saria emateko edo, bestela, inork erreklamatu ez
dituen objektuak entregatzeko.
Aurkitutako dokumentazioa haren arduradunari
bidaltzea.
Objektu bat galdu duen pertsona.

Interesdunen kategoria

Datu moten deskribapena

Objektu bat aurkitu eta bere datuak borondatez
ematen dituen pertsona.
Izen-abizenak, telefonoa, helbide elektronikoa,
helbidea, NANa edo baliokidea.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean, interesduna edo aurkitutako objektua.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Objektua aurkitu zuen pertsonaren eta jatorrizko
jabearen datuak ezabatu egingo dira galdutako
objektuarekin gertatutakoa aurkitu zuenari
jakinarazi ondoren.
Kode zibilaren 615. artikuluaren arabera.

Interesdunei informazioa
ematea

Objektua aurkitu duenaren izena borondatezkoa
delako hitzezko informazioa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Interesdunaren interes legitimoa, DBEOren 6.1.e
artikuluaren arabera.

Zehapen espedientea
Izena

Zehapen espedientea

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Arau-hausteen espedienteak izapidetzea (kaleko
salmenta, taxiak, animaliak, zirkulazio-isunak, TAO
edo bestelako udal eskumenak.

Interesdunen kategoria

Zigortuak izateko arriskua duten pertsonak eta haien
ordezkaria.

Datu-moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk, posta-helbidea, telefonoa, helbide
elektronikoa, sinadura, irudia

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien Ez da aplikatzen
berme egokien

dokumentazioa

Datuen jatorria

Interesduna edo Trafikoko Zuzendaritza Nagusia.
Abandonatutako txakurren kasuetarako, datuak
txiparen irakurketatik eta jabeen Regia aplikazioko
informaziotik lortzen dira.
-- Abandonatutako animalien espedienteak: kasuaren
arabera, Laiges datu-basean biltegiratzen dira edo,
izapidea amaitu ondoren, suntsitu egiten dira.
- Trafiko-zehapenekin, ibilgailuen zirkulazioarekin eta
bide-segurtasunarekin erlazionatutako arau-hausteen
espedienteak: erabat ezabatzen dira administrazioprozedura edo, hala badagokio, prozedura judiziala
amaitu eta sei urteren buruan.
"2011ko uztailaren 11ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera (AGINDUA, 2011ko uztailaren 11koa,
Kulturako sailburuarena, dokumentuen ebaluaziotaulak onartzen dituena").

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

"2012ko urriaren 31ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera (AGINDUA, 2012ko urriaren 31koa,
Kulturako sailburuarena, dokumentuen ebaluaziotaulak onartzen dituena").
- Industriak ikuskatzeko espedienteak: arau-hauste
handiak agertzen dituzten eta / edo zehapenak
dituzten espedienteak betiko kontserbatzea. Ezein
eratako arau-hausterik egiaztatzen ez duten edo
garrantzi txikiagoko arau-hausteak dituzten
espedienteak administrazio-izapideak amaitu eta
hamabost urte geroago ezabatzea.
"2013ko ekainaren 3ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera (AGINDUA, 2013ko ekainaren 3koa,
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuarena, dokumentuen ebaluazio-taulak
onartzen dituena").
-Hirigintzako arau-hausteengatiko zehapenespedienteak: ebaztea. Obra handiekin eta / edo
interes kulturaleko ondasunekin lotutako hirigintzako
arau-hausteen espedienteak betiko kontserbatzea.
Hamabost urteren buruan erabat ezabatzea, obra

txikiekin lotutako espedienteak osatu ondoren.
2013ko ekainaren 3ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera ("2013ko ekainaren 3ko AGINDUA,
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuarena, dokumentuen ebaluazio-taulak
onartzen dituena").
Interesdunei informazioa
ematea

Ordaintzeko prozedurari eta prozesuari buruzko
informazioa. Datuak babesteko informazioa eskatuz
gero eskuragarri.
Tratamenduaren legitimazioa lege-betebeharra
betetzean oinarritzen da, DBEOren 6.1.c)
artikuluaren arabera, eta ahal publikoa egikaritzean,
DBEOren 6.1.e artikuluaren arabera.
2/1998 Legea, maiatzaren 27koa, herriadministrazioen zehapen-ahalmena arautzen duena.
2/2000 Legea, ekainaren 29koa, turismo-autoetako
bidaiarien hiriko eta hiri arteko garraio publikoari
buruzkoa.
243/2002 Dekretua, urriaren 15ekoa, turismoibilgailuetako bidaiarien hiriko eta hiri arteko garraio
publikoaren Legea onartzen duena.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

6/1993 Legea, urriaren 29koa, animaliak babesteari
buruzkoa.
50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak
izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide
juridikoari buruzkoa.
101/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa, txakurrak
edukitzeari buruzkoa
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio
Prozedura Erkidearena.
6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren
30ekoa, grafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari
eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu
bategina onartzen duena.
320/1994 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa,
zehapen-prozeduraren erregelamendua onartzen

duena, trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari
eta bide-segurtasunari dagokienez.

Herritarren kexen eta kontsulten kudeaketa
Izena

Herritarren kexen eta kontsulten kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Kexa eta / edo iradokizuna bertaratu eta bideratzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Kontsultatzeko itxitako hirigintzako
espedienteetarako sarbidea ematea.
Eskaeraren inguruan interesdunarekin arri
harremanetan jartzea.

Interesdunen kategoria

Eskaera egiten duten pertsonak edo haien
ordezkaria.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, telefonoa, posta eta helbide elektronikoa.

Datu moten deskribapena
Beste datu mota batzuk: interesdunak borondatez
eman ditzakeenak.
Tratamenduaren eragilearen
CGS, SL(Munigex)
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Beste udalerri batzuei eragiten dieten kexen /
kontsulten kasuan, udalerri berdinekin partekatzen
dira.

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.
-Hirigintzako kontsultak: erabata ezabatzea
galderari erantzun eta 5 urte igaro direnean.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

2017ko martxoaren 28ko AGINDUAN
ezarritakoaren arabera ("AGINDUA, 2017ko
martxoaren 28koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako
sailburuarena, dokumentuen ebaluazio-taulak
onartzen eta aldatzen dituena".

Interesdunei informazioa
ematea

Tratamenduaren informazioa eskatuz gero
eskuragarri.
Tratamenduaren arduradunari ematen zaizkion
botere publikoak egikaritzea, DBEOren 6.1.e)
artikuluaren arabera.
Interes dunaren interes legitimoa, DBEOren 6.1.f
artikuluaren arabera.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearena
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoarena
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak eta aplikatu beharreko gainerako arauak
Arautzen dituena.
19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari,
informazio publikorako sarbideari eta gobernu onari
buruzkoa

Istripu-agiriak
Izena

Istripu-agiriak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Alderdien informazio erlatiboa kudeatzea istiluren
bat edo istripu bat gertatu bada.
Istripuan parte hartzen duten pertsonak.

Interesdunen kategoria
Monitoreak, sorosleak

Datu moten deskribapena

Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN zk,
telefonoa,
Datuen kategoria bereziak: osasun datuak

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Aseguru konpainiak,
Lagapenen kasuan, adierazi
Osakidetza
datuen hartzailea eta
helburua
Ertzaintza
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna. Guraso eta legezko
tutoreak.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Informazioa Laiges barneko datu-basean gordetzen
da. Kontserbazio- aldia mugagabea.

Interesdunei informazioa
ematea

Hala eskatuz gero emango zaie informazioa
interesdunei.
Interes publikoa, DBEOren 6.1.e artikuluaren
arabera.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Intersdunen interes legitimoa, DBEOren 6.1.f
artikuluaren arabera.
2/86 Lege Organikoaren 52. Artikulua(2/86
Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta
Kidegoei buruzkoa..

Pertsona juridikoentzako laguntzen kudeaketa
Izena

Pertsona juridikoentzako laguntzen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Informazio pertsonala eskatzen duten laguntza eta
beka horietarako ezarritako baldintzak betetzen
direla egiaztatzea.
Laguntzan informazioa eman behar duen pertsona
juridiko eskatzailearen langileak.

Interesdunen kategoria
Laguntzan informazioa eman behar duen pertsona
juridiko eskatzailearen zerbitzuen erabiltzaileak.
-Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izen-.
Abizenak, helbidea, helbide- elektronikoa,
telefonoa
Datu moten deskribapena

-Datu akademikoak eta profesionalak
(profesionalenak): ikasketak eta esperientzia
profesionala
-Datu akademikoak eta profesionalak (zerbitzuaren
erabiltzaileena): egindako jarduerak

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta

Ez da aplikatzen

helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Laguntza eskatzen duten entitateak.
Espedientea ixten denetik bost urtera ezabatuko da
erabat bulegoko artxiboan.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

2012ko maiatzaren 3ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera ("AGINDUA, 2012ko maiatzaren 3koa,
Kulturako sailburuarena, dokumentuen ebaluaziotaulak onartzen dituena; 17. dokumentu-seriea")..
Eskatuz gero.
Erakundearen ahal publikoan oinarritutako
legitimazioa, DBEOren 6.1.e artikuluaren arabera.
Arau hauen arabera:

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

7/1997 Legea, ekainaren 19koa, Eusko
Legebiltzarrarena, dirulaguntzen eta laguntzen
araubidea arautzen duena.
38/2003 Legea, azaroaren 17koa, dirulaguntzei
buruzko orokorra.
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa,
dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen
duena.

Kirol-instalazioen kudeaketa
Izena

Kirol-instalazioen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Udalaren kirol-instalazioen kudeaketa, haiek
erabiltzeko eta haietara sartzeko.
- Abonamendu-eskaerak jasotzea eta izapidetzea.
- Sarrera-txartela ematea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- Abonamenduen hobariak jasotzea eta izapidetzea.
- Hobarien onuradun izateko baldintzak betetzen
direla egiaztatzea.
-Txosten teknikoa prestatzea.
-Ebazpena eskatzaileari jakinaraztea.
Kirol-instalazioen erabiltzaileak, adin txikiko helduak
eta adinekoak barne

Interesdunen kategoria
Abonamenduetan beherapenak eskatzen dituzten
kirol-instalazioen erabiltzaileak
- Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., NANaren fotokopia, postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura
Datu moten deskribapena
- Ezaugarri pertsonalak: familia liburua, elkarbizitzaziurtagiria
- Ekonomia- eta finantza-datuak: kontu korrontearen

zenbakia, errenta-aitorpena, ziurtagiria (errenta,
prestazioa edo dirulaguntza, pentsioa)
Tratamenduaren eragilearen
BPXPort XXI, SLU (Kiroldegiko kudeatzailea)
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna- Gurasoak edo legezko
tutoreak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Azken abonamendua amaitu eta 5 urtera.

Interesdunei informazioa
ematea

Interesdunari emandako baimenean eskuragarri.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera, emandako
adostasunean oinarrituta.

Eskola Kirolaren kudeaketa
Izena

Eskola Kirolaren kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Gurasoen Federazioa
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Eskola-kiroleko programaren kudeaketa

Interesdunen kategoria

Programan parte hartzeko interesa duten udalerriko
gazteak

Datu moten deskribapena

- Identifikazio eta harremanetarako datuak: izenabizenak, jaioteguna, helbidea

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna - Gurasoak edo legezko
tutoreak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Jokalariak tratamenduan antolatutako jardueretan
parte hartzeko adina gainditu eta ikasturte bat
geroago ezabatuko dira datuak.

Interesdunei informazioa
ematea

Izen ematean sartuta

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera, kontratuharremanak datuen tratamendua legitimatzen du.

Kirol-orientazioko zerbitzua
Izena

Kirol orientazio zerbitzua

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Pertsona sedentarioak aktibatzeko laguntza
zerbitzua haien osasunean eragin positiboa izateko.

Interesdunen kategoria

Ariketa fisikoa egiteari etekina aterako dioten
pertsona sedentarioak
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa

Datu moten deskribapena

Ezaugarri pertsonalak: pisua egokitzea
Osasun-datuak: gaixoaren osasun egoeraren
deskribapena

Tratamenduaren eragilearen
BPXPort XXI, SLU (Kiroldegiko kudeatzailea)
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen
Osasun-datuak: zuzenean interesdunak- Gurasoak
edo legezko tutoreak

Datuen jatorria
Identifikazio-datuak eta ezaugarri pertsonalen
datuak: zerbitzua gomendatzen duen medikuak
Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Zerbitzua amaitu eta urtebetera

Interesdunei informazioa
ematea

Eskaeran sartuta

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera, emandako
adostasunean oinarrituta.

Materialaren lagapena eta udal-jabetzako espazioen erabilera
Izena

Materialaren lagapena eta udal-jabetzako
espazioen erabilera.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Soin- materiala, musika-tresnak eta antzeko
materiala uzten dugu.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Entitatearen espazio publikoen erabilera lagatzea
edo alokatzea.
Horretarako:
-Eskaerak jasotzea eta izapidetzea.
-Interesdunarekin harremanetan jartzea eskaeren
inguruan.
Materiala edo espazioa erabiltzea eskatzen duten
herritarrak.

Interesdunen kategoria

Datu moten deskribapena

Espazioaren kasuan, lagatako espazioan egingo
diren jardueretan parte hartzen duten pertsonen
izena ere hartuko da aipatutako espazioaren
erabilera eraginkorra egiaztatzeko.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbide
elektronikoa, telefonoa, NAN zk., helbidea.
Datu ekonomikoak: kontu korrontea (kostua badu)

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena

Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen
Zuzenean material edo espazio eskatzaileak.

Datuen jatorria

Espazioetan burututako ekintzetako partaideen
kasuan, jatorria eskatzaileak dira.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Aipatutako material edo espazioa modu
eraginkorrean erabili zenetik urtebetera.

Interesdunei informazioa
ematea

Adostasun informatuan bertan sartuta.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera emandako
adostasuna kontuan hartuta:
Gainera, eskumena Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
25.2.m artikulutik eta Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legetik eratortzen
da.

Boluntarioen kudeaketa (adingabeak barne)
Izena

Boluntarioen kudeaketa (adingabeak barne)
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Uda- jardueretan parte hartzen duten boluntariak
koordinatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Kultura, kirol eta musika jarduerak kudeatzea,
boluntarioek garatutako eta burututako kontzertu
publikoak barne.
Parte-hartzaileen garapen pertsonala gauzatzea.
Jarduerak hedabide publikoetan zabaltzea.

Interesdunen kategoria

Boluntarioak: herritarrak, musika-eskolako ikasleak
eta udal-jardueretan parte hartzeko interesa duten
pertsonak. Haurrek eta helduek hartuko dute parte.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk.a, posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa, sinadura.

Datu moten deskribapena

Datu akademikoak eta profesionalak: musika
gaitasunak.
Irudien datuak: ekitaldian parte hartzearen irudiak

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena

Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Irudiak sare sozialetan (Twitter, Facebook eta
Blogspot) argitaratuko dira noizean behin.

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Parte hartzeak espediente akademikoan eragina
duen kasuetan, aipatutako jardueraren justifikazioa
espediente akademikoaren epe berean mantenduko
da.
Gainerako kasuetan 2 urtez mantenduko da.

Interesdunei informazioa
ematea

Aipatutako jardueretan parte hartzeko konpromisoa
hartu baino lehen jakinaraziko zaie.
DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera: legitimazioa
kontratuzkoa da.
DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera: legitimazioa
adostasunean oinarrituta dago.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena (25. art.).
10/1990 Legea, urriaren 15ekoa, Kirolari buruzkoa.
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskal Herriko Toki
Erakundeei buruzkoa (17.1 artikulua)

Lan-eskaintza publikoen kudeaketa
Izena

Lan-eskaintza publikoen kudeaketa.
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Behin betiko lanpostuetara iristeko hautaketaprozesuetan parte hartzeko administrazioprozedurak kudeatzea (lan-eskaintza publikoa),
langile-taldeak osatzeko.

Interesdunen kategoria

Lanpostuak betetzo prozeduretara aurkeztutako
hautagaiak.
- Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NANa, helbide elektronikoa, telefonoa,
Gizarte Segurantzako zenbakia

Datu-moten deskribapena

- Ezaugarri pertsonalak: jaioteguna, sexu delituen
aurrekaririk ez izatea (haurrekin lan egiten bada),
azterketa medikoaren egokitasuna.
-Datu akademikoak eta profesionalak: esperientzia,
prestakuntza akademikoa, hizkuntza-maila.

Tratamenduaren eragilearen Proba psikoteknikoak
deskribapena
Proba orokorrak
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
Kontratatu behar duten beste administrazio publiko
datuen hartzailea eta
batzuetara
helburua

Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

Zuzenean interesduna.
Paperezko aplikazioak behin botatzen direnean
suntsitzen dira.
Aukeratutako hautagaien datuak lan poltsa
osatzeko edo udaleko langileen kide izateko
erabiltzen dira.
Eskaintza edo kontratuaren arabera eskuragarri
DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera, kontratu bat
gauzatzeko beharrezkoa.
DBEOren 6.1.c artikuluaren arabera, legebetebeharra betetzea eta aginte publikoa gauzatzea.
DBEOren 9.2.g) artikuluaren arabera, funtsezko
interes publikoa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio
Publikoaren Legea aldatzen duena.
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren
30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen
duena.
364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa,
Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura
langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio
Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeko
eta lanbide-promoziorako Araudi Orokorra onartzen
duena.

Lanpostuen zerrenden kudeaketa
Izena

Lanpostuen zerrenden kudeaketa
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
- Udaleko lan-poltsa kudeatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- Hainbat lanpostutarako hautagaiei buruzko
informazioa eskatu lan-poltsak dituzten beste
entitate batzuei eskatzea, baldin eta lan poltsa
egokia ez bada
- Zure lan-poltsako interesdunei buruzko informazioa
egokiak ez diren lan-poltsak dituzten beste entitate
batzuei bidaltzea.

Interesdunen kategoria

Lan bila ari diren adinez nagusiak.
- Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizena, NANa, helbide elektronikoa, telefonozenbakia, Gizarte Segurantzako zenbakia

Datu-moten deskribapena

-Ezaugarri pertsonalak: jaiotegun data, sexu delituen
aurrekaririk ez izatea (haurrekin lan egitearen
kasuan), azterketa medikoaren egokitasuna.
-Datu akademikoak eta profesionalak: esperientzia,
prestakuntza akademikoa, hizkuntza-maila.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen.
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
Euskal Autonomia Erkidegoko beste udalerri batzuk.
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Interesduna edo lan-poltsak elkarren artean
partekatzen dituzten beste udalerriak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Lan-poltsak irauten duen bitartean.

Interesdunei informazioa
ematea

Lan poltsaren inskripzioan jasotako tratamenduari
buruzko informazioa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera, emandako
adostasunean oinarrituta.

Langileen kudeaketa
Izena

Langileen kudeaketa.
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Langileen informazio pertsonala kudeatzea: lanharremana, nominak, gizarte-aseguruak, bizitzaaseguruak, pentsio-planak, gizarte-ekintza,
prestakuntza, hizkuntza-profilak, lan-baldintzetatik
eratorritako arriskuen aurka osasuna babesteko
modua, eta langileen ordezkaritzarekiko
harremanak.
Altak eta bajak kudeatzea.
Ordutegiak kontrolatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Bateraezintasunak kontrolatzea.
Lan-harremanak eta lan-baldintzak kudeatzea.
Administrazio-prozedurak bideratzea.
Baimenak eta lizentziak ematea eta kudeatzea.
Zehapen-espedienteak izapidetzea.
Barne-estatistikak kudeatzea.
Tresna informatikoetarako sarbidea eta horrekin
lotutako gorabeherak kudeatzea.

Interesdunen kategoria

Erakundeko langileak
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN zk., postahelbidea, helbide elektronikoa, mugikorra, irudia,
Gizarte Segurantzako eta mutualitateko datuak,
aseguruen datuak, prestakuntza, hizkuntza-profilak,
sinadura
Ezaugarri pertsonalen datuak: egoera zibila,
jaioteguna, sexua, jaioterria, adina, nazionalitatea
Egoera pertsonal eta familiarreko datuak: lanlizentziaren egiaztagiria

Datu moten deskribapena

Lanpostuaren xehetasunak: lanbidea, nominako
datu ez-ekonomikoak, langilearen historia,
lanpostua, kategoria / kalifikazioa, laneko alten eta
bajen datuak
Ekonomiko-finantzarioa: diru-sarrerak/errentak,
berme-kredituak, pentsio-planak, erretiroa, zergadatuak, bankuko datuak, kredituen historia
Presentzia kontrolatzeko datuak: data, sartzeko eta
irteteko ordua, absentziaren arrazoia
Datuen kategoria bereziak: desgaitasun-maila,
mediku-gastuen fakturak, ahokoa.
Arau-hausteak egiteari buruzko datuak: arauhauste administratiboak, legezko erreklamazioak.

Tratamenduaren eragilearen
deskribapena

IZFE (META4 tresna erabiltzeagatik)

Lagatzea

Bai

CGS, SL (Munigex tresna erabiltzeagatik)

Lagapenen kasuan, adierazi Gizarte Segurantza
datuen hartzailea eta
Ogasun nazionalak
helburua
Elkarkidetza
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea Ez da aplikatzen
eta nazioarteko

transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Interesdunarengandik edo lan-jarduera burutzetik
lortutakoa
- Erretiroa hartzera doazen langileen espedienteak,
zerbitzu-komisioen espedienteak eta nominen
zerrenda betiko kontserbatzen dira (3., 5., 14. eta
16. dokumentu-serieak)
- Baimenen, lizentzien eta oporren espedienteak
agirien urte naturala amaitu eta bi urtera ezabatuko
dira erabat bulegoko artxiboan (2. dokumentuseriea).
- Nomina aldatzeagatiko espedienteak
administraziorako erabilgarriak izateari uzten
diotenean ezabatuko dira erabat, baldin eta
nominen zerrenda betiko kontserbatzen badira (8.
dokumentu-seriea).

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

- Mutualitatearen aldeko likidazioak eta langileen
izen-zerrendako (RNT) eta kotizazioen likidaziozerrendako (RLC) likidazioak (lehengo TC1 eta
TC2) dokumentuaren datatik 53 urte igarotzean
ezabatuko dira erabat (9. eta 10. dokumentuserieak).
Lan-eszedentziaren eskaera partzialki ezabatuko
da, salbu eta eskaera eta baimena ematen duen
dokumentua eta berriro laneratzeko agiria, zeinak
langileen espedientean sartuko baitira (11.
dokumentu-seriea).
Ordutegia kontrolatzeko espedienteak zabaldu
diren urte naturala amaitu eta bi urtera ezabatuko
dira erabat bulegoko artxiboan, diziplinaespedientea sortu dutenak edo beste edozein
prozedura izan ezik, zeinak hasitako prozedurak
amaitu arte mantenduko baitira (12. dokumentuseriea).

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren
(PFEZ) likidazioak dagokien aurrekontu-urtea itxi
eta hamar urtera ezabatuko dira erabat (13.
dokumentu-seriea).
Kontsumorako maileguen espedienteak
espedientea itxi eta bost urtera ezabatuko dira
erabat bulegoko artxiboan (15. dokumentu-seriea).
Irizpide horiek 2011ko uztailaren 11ko AGINDUAN
oinarritzen dira (“AGINDUA, 2011ko uztailaren
11koa, Kulturako sailburuarena, dokumentuen
ebaluazio-taulak onartzen dituena").
Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri.
Sinatutako kontratuan halakorik badago.
DBEOren 6.1.c artikulua:lege-betebeharra betetzea.
DBEOren 6.1.b. artikulua, kontratu-betebeharra.
DBEOren 9.2.b. artikulua, arduradunak lanzuzenbidearen, segurtasunaren eta gizartebabesaren arloan dituen betebeharrak eta
eskubideak betetzea
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio
Publikoaren Legea aldatzen duena.
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren
30ekoa, Enplegatu. Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen
duena.
364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa,
Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten
langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako
eta administrazio bereko funtzionario zibilen
lanbide-sustapenerako Erregelamendu Orokorra
onartzen duena.

Langileen ezintasun-prozesuak
Izena

Langileen ezintasun-prozesuak
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Entitateko langileentzako ezintasun-prozesuak
izapidetzea.

Interesdunen kategoria

Ezgaitasun-prozesuan dauden entitateko langileak
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa, Gizarte
Segurantzako zenbakia, helbide elektronikoa,
telefonoa

Datu moten deskribapena

Ezaugarri pertsonala: jaioteguna
Osasunari buruzko informazioa: aldi baterako
ezintasunaren ziurtagiria, eskaera egiteko oinarri
diren gertakariak, arrazoiak eta eskaera.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Gizarte Segurantza

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

5 urte espedientea bukatzen denetik

Interesdunei informazioa
ematea

Prozedura asterakoak informatuz

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.c artikuluaren arabera, legebetebeharra.

Ekitaldietako izen-ematea eta sarreren salmenta
Izena

Ekitaldietako izen ematea eta sarreren salmenta.
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Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Ekitaldietako izen emateak kudeaketa.
Ekitaldietarako sarrerak saltzea.

Interesdunen kategoria

Sarreren erosleak eta ekitaldietara joateko interesa
duten pertsonak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izena.
abizenak

Tratamenduaren eragilearen Akting (sarreren salmenta)
deskribapena
BIBe (zerbitzaria)
Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Ekitaldia eta ordainketa amaitu eta urte betera.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri eta kontratuaren
baldintzei buruzko informazioan eskuragarri.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.b artikuluko kontratu-harremanean
oinarritutako legitimitatea kontuan hartuta.

Liburutegiko erabiltzaileen kudeaketa
Izena

Liburutegiko erabiltzaileen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
-Liburutegiko erabiltzaileak kudeatzea.
-Egindako zerbitzutik eratorritako komunikazioa
gauzatzea (promozio-informazioa kenduta).

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-Liburutegiko materiala mailegatzea.
-Ezarritako denboran liburutegiko materiala
itzultzen ez duten erabiltzaileei aplikatutako
zigorrak ezartzea.

Interesdunen kategoria

Liburutegiko erabiltzaile izatea eskatzen duten
helduak eta adingabeak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko-datuak: izen-abizenak, NANa,
txartelaren zenbakia, telefonoa, helbidea
elektronikoa.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Eusko Jaurlaritza eta autonomia-erkidegoko eta
tokiko beste erakunde batzuk, liburutegien aplikazio
bateratuaren bidez

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Gipuzkoako Foru Aldundia.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

2 urte erabiltzaile bezala baja eman eta gero edo 1
urte mailegua bueltatu eta gero.

Interesdunei informazioa
ematea

Tratamenduari buruzko informazioa gehitu behar da

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Kontratu bat gauzatzeko beharrezkoa (DBEO 6.1.b
artikulua).
11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko
liburutegiei buruzkoa.

Lehiaketak, txapelketak eta zozketak
Izena

Lehiaketak, txapelketak eta zozketak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Jardueran izena ematen laguntzea eta izenemateak izapidetzea.
Jarduerari dagokionez interesdunarekin
harremanetan jartzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Parte hartzeko erregistroaz arduratzea.
Ziurtagiria bidaltzea.
Irabazleei saria ematea.
Jardueren irabazleak argitaratzea eta jardueren
garapenaren berri ematea.

Interesdunen kategoria

Espresuki erregistratutako parte-hartzaileak,
adingabeak barne.

Datu-moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., posta-helbidea, telefonoa,
helbiode elektronikoa, sinadura.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Erreklamazioen epea amaitu eta 2 urtera.
Irabazleen izenak eta merezimenduak mugarik
gabe kontserbatuk dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Adostasun informatuan bertan sartuta.
DBEOren 6.1.a artikulua arabera emandako
adostasunean oinarrituta.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Gainera, eskumena lege hauetatik dator: 7/1985
Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituena (25.2.m artikulua); eta 2/2016
Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa.

Udal Biztanle Errolda
Izena

Udal Biztanle Errolda.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
- Biztanleriaren erroldan alta edo baja emateko,
berritzeko eta datuak aldatzeko eskaerak jasotzea
eta kudeatzea.
- Erroldatze- eta elkarbizitza-ziurtagiriak eta –
agiriak ematea.
- Bizilekua eta ohiko bizilekua ziurtatzea.

Interesdunen kategoria

Erroldatutako erroldatze-eskatzaileak, ordezkariak,
etxejabeak, udalerrian bizi diren herritarrak.
-Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, posta-helbidea, sinadura, NANaren/
AIZren fotokopia, egoitza-baimena.
-Datu ekonomikoak: kontu korrontea

Datu moten deskribapena

-Zirkunstantzia pertsonalen datuak: egoera zibila,
familia-liburua, jaioteguna eta jaioterria,
nazionalitatea, generoa.
-Datu akademikoak eta profesionalak: euskara
maila.

Tratamenduaren eragilearen
IZFE
deskribapena

Lagatzea

Bai
Lagapena, lege- betebeharra dela eta:
Estatistika Institutu Nazionala -INE- (hauteskundeerrolda prestatzeko)
Gipuzkoako Foru Aldundia (Foru Ogasunaren
funtzioei buruzkoa)
EUSTAT

Eusko Jaurlaritza
Lagapenen kasuan, adierazi
Lanbide
datuen hartzailea eta
helburua
Osakidetza
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza - Mugi
- (Elkarreragingarritasun Akordioaren arabera)
Segurtasun Indar eta Kidegoak.
Estatuko organoak
Autonomia erkidegoak
Toki-erakundeak
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna. Gurasoak edo legezko
tutoreak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Udalei udal erroldaren kudeaketari buruzko
jarraibide teknikoak ematen dizkien 2020eko
otsailaren 17ko ebazpena argitaratzen duenaren
2020eko apirilaren 29ko Ebazpenaren arabera,
gutxienez 100 urtez kontserbatu behar dira
erroldako datuak. Epe hori igarotakoan, datuen
babeserako arauak ez dira aplikagarriak izango.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero emango da.
Lege-betebeharra betetzea (DBEOren 6.1.c
artikulua)
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa,
Toki-erakundeen Biztanleria eta Lurralde
Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen
duena
4/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, udal-erroldari
dagokionez 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzekoa, aldatzen duena.
2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa,
1690/1986 Errege Dekretuak, uztailaren 11koak,
onartutako Toki-erakundeen Biztanleria eta Lurralde
Mugaketari buruzko Erregelamendua aldatzen
duena.

Erantzukizun zibila/Ondare-erantzukizuna
Izena

Erantzukizun zibila/Ondare-erantzukizuna.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Erantzukizun zibileko/ondare-erantzukizuneko
erreklamazioa izapidetzea.

Interesdunen kategoria

Erantzukizun zibileko / ondare-erantzukizuneko
erreklamazioa aurkezten dutenak.
Identifikazio datuak: izena, abizenak, helbidea,
NANa, helbide elektronikoa, telefonoa

Datu moten deskribapena

Finantza-datuak: kontu korrontea
Bestelako informazioa: gertakariaren deskribapena

Tratamenduaren eragilearen
Aseguru-etxea. Aseguru-artekaritzako enpresa.
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

Zuzenean interesduna.
Izapidetze administratiboa edo judiziala amaitu
zenetik bost urte igarota ezabatuko da erabat
bulegoko artxiboan.
2012ko urriaren 31ko AGINDUAN ezarritakoaren
arabera (AGINDUA, 2012ko urriaren 31koa,
Kulturako sailburuarena, dokumentuen ebaluaziotaulak onartzen dituena).
Eskatuz gero eskuragarri
DBEOren 6.1.c eta 6.1.e artikuluetako
legitimazioaren arabera.
DBEOren 9.2.g artikulua, funtsezko interes publikoa:

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearena
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoarena eta aplikatu beharreko
gainerako arauak.

Babes-ofizialeko etxebizitzen eta garajeen kudeaketa
Izena

Babes-ofizialeko etxebizitzen eta garajeen
kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Babes-ofizialeko etxebizitzen eta udal-garajeen
emakida eta birsalmenta kudeatzea.

Interesdunen kategoria

Eskatzen duten udalerriko herritarrak
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, posta-helbidea, sinadura, NANaren/
AIZren fotokopia.
Datu ekonomikoak: kontu korrontea; ondarea eta
errenta

Datu-moten deskribapena

Salgaien eta zerbitzuen transakzioen datuak:
emakiden salmenta
Egoera pertsonaleko datuak: egoera zibila, familia
liburua
Beste batzuk: autoaren datuak, matrikula

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
Ez da aplikatzen
helburua

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Emakida utzi ondoren 5 urte.

Interesdunei informazioa
ematea

Baldintzetan dago eskuragarri informazioa

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluan emandako adostasun
informatuan oinarritutako legitimitatearen arabera.

Udal-erregistroen kudeaketa
Izena

Udal-erregistroen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
- Erregistro ezberdinekin loturiko eskaerak jasotzea
eta izapidetzea. Honako hauek barne: izatezko
bikoteen erregistroa, ezkontza zibilen erregistroa,
arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa
eta karabinen erregistroa.
- Kopia zigiluduna egitea.

Interesdunen kategoria

Pertsona fisikoak, pertsona juridikoen ordezkariak
barne, Udalari zuzentzen zaizkionak edo haren
komunikazioak jasotzen dituztenak. Komunikazioen
hartzaile edo igorle diren Udaleko langileak.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NANa / IFZ / identifikazio-agiria, helbidea,
telefonoa eta sinadura
Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, jaioteguna

Datu moten deskribapena

Ekonomia- eta finantza-datuak eta aseguruen
datuak: kontu korrontearen zenbakia, erantzukizun
zibileko asegurua
Beste batzuk: arau-hauste penalik ez egotearen
ziurtagiria, animalia arriskutsuak edukitzea,
karabinak edo antzekoak edukitzea.

Tratamenduaren eragilearen
CGS, SL(Munigex)
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Betiko kontserbatuko dira, erregistro horien
helburua denbora jakin batean egoera jakin bat
ziurtatzea baita.

Interesdunei informazioa
ematea

Klausula informatibo bidez izena ematerakoan
Lege-betebeharra betetzea (DBEOren 6.1.c
artikulua).
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearena.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren Erregelamendua onesten duena.
209/2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa,
erregistro eta jakinarazpen telematikoak arautzen
dituena, baita herritarrek ziurtagirien aurkezpena
ordezkatzeko bitarteko telematikoen erabilera ere,
eta aplikatu beharreko gainerako arauak.

Arlo ekonomikoa
Izena

Arlo ekonomikoa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala.
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Erakundearen kudeaketa ekonomiko-finantzarioa
barnetik kontrolatzea eta ikuskatzea.

Interesdunen kategoria

Erakundeak tratatzen dituen datu pertsonalen
jabeak.

Datu moten deskribapena

Erakundeak parte hartzen duen eta eragin
ekonomiko-finantzarioa duten izapideetan parte
diren datu pertsonal guztiak.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Dagoeneko erakundearen esku dago

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Datuek gainerako tratamenduetarako ezarritako
epeak beteko dituzte, eta, haiek amaitzen badira,
kasuan kasuko datuetan esku hartzeko jarduera
garatzen den bitartean kontserbatuko dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri
DBEOren 6.1.e artikuluko ahal publikoaren
egikaritzean oinarritutako legitimitatea kontuan
hartuta.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena, eta Toki
Administrazioaren Arrazionalizazio eta
Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013
Legearen bidez aldatua.

Hitzordua
Izena

Hitzordua.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Gizarte-langileekiko hitzordua hartzea eta
izapidetzea.
Hitzorduari dagokionez interesdunarekin
harremanetan jartzea.

Interesdunen kategoria

Udaleko langileekin biltzeko eskatzen duten
pertsona fisikoak, gai irekiak eztabaidatzeko eta gai
berrietarako

Datu moten deskribapena

Identifikazio-datuak: izen-abizenak telefonoa.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Hitzorduaren data amaitu eta urtebetera.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri
DBEOren 6.1.c artikulua (lege-betebeharra
betetzea).

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearena (66. artikulua).

Hauteskunde-mahaiaren eraketa
Izena

Hauteskunde-mahaiaren eraketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren Plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

INEk errolda bidali ondoren hauteslekuko kideak
izendatzeko zozketarekin lotutako informazio
pertsonala kudeatzea eta zozketa egiteko
erregistroan kargatzea.

Interesdunen kategoria

Hautesle-erroldan sartutako herritarrak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NANa, posta-helbidea, jaioteguna eta
jaioterria, nazionalitatea.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Estatistika Institutu Nazionala

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Hautesle Erroldaren Bulegoak prestatu eta bidali
duen hautesle-errolda.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Epe mugagabean gordetzen dira hautesmahaietan egon direnen izenak hurrengo
zozketetan ez parte hartzeko.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Lege-betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c
artikuluaren arabera.
5/1985 Lege Organikoa, ekainaren 19koa,
Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzkoa.

Ikastaroak
Izena

Ikastaroak.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Prestakuntza-programen kudeaketa, musikaeskolak eta -ikastaroak barne.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Ikastaroetako izen-emateak jasotzea eta
izapidetzea.
Ikastaroei dagokienez interesdunekin
harremanetan jartzea.
Bertaratze-erregistroa kudeatzea.
Lortutako ezagutza-maila ziurtatzea.

Interesdunen kategoria

Ikasleak, helduak eta adingabeak.
Identifikazio-datuak: NAN zk., izen-abizenak, postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura

Datu moten deskribapena
Datu akademikoak: ebaluazioak, hartutako gaiak,
bertaratzea, lortutako kredituak.
Musikages (de Softekin)
Tratamenduaren eragilearen
deskribapena

Musescore
Gipuzkoako Bertxozale Elkartea.
EHMEE(Euskal Herriko Musika Eskola Elkartea)

Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.Gurasoak edo legezko
tutoreak.
Ikastaro ofizialen emaitza akademikoak eta
lortutako titulua egin dituenaren bizitzan zehar
trebakuntza erakusteko kontserbatzen dira.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Ikastaro ez-ofizialei dagokienez, azken ikastaroa
amaitu eta 5 urtez gordetzen dira.
Baztertutako hautagaien informazioari dagokionez,
oinarrizko identifikazioko eta harremanetarako
datuak soilik kontserbatuko dira, subjektuek
ondorengo deialdietan doako plaza hautatzeko
aukera izan dezaten.

Interesdunei informazioa
ematea

Kontratuan jasotako tratamenduari buruzko
informazioa

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera, sinatutako
kontratua da kausa legitimatzailea.

Agiriak konpultsatzea.
Izena

Agiriak konpultsatzea.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena
Interesdunen kategoria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
- Datuak kontsultatzea eta alderatzea,
egiazkotasuna frogatzeko.
-Kopia zigiluduna bidaltzea.
Eskaera egiten duten pertsonak edo haien
ordezkaria.
Identifikazio-datuak

Datu moten deskribapena

Harremanetarako informazioa
Datu profesionalak eta akademikoak
Egoera sozialaren datuak, etab..

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

1 urte eskatuz geroztik

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.e) artikuluko ahal publikoaren
egikaritzean oinarritutako legitimitatea kontuan
hartuta.
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearena (37. artikulua).

Salaketak
Izena

Salaketak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Hainbat gairi buruzko salaketak jasotzea eta
kudeatzea; besteak beste, iruzurrak, lapurretak,
kalteak eta mehatxuak.
Salatzailea

Interesdunen kategoria

Salatutakoa
Salatutako egoeraren lekukoa
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN zk.
Ezaugarri pertsonalak: adina
Ondasun eta zerbitzuen transferentziak:
salaketarekin lotutako transakzioak
Irudiak: salaketan gertatutakoari buruzkoak edo
salatzailea identifikatzen duten irudiak

Datu moten deskribapena

Osasun-datuak: eragindako lesioak, salaketan
gertatutakoarekin edo aurrekariekin lotutako datuak
Genero-indarkeriari eta tratu txarrei buruzko
datuak: salaketan gertatutakoarekin edo
aurrekariekin erlazionatutakoak
Erlijioaren datuak: salaketan gertatutakoarekin edo
aurrekariekin erlazionatutakoak

Datu etnikoak / arrazakoak: salaketan
gertatutakoarekin edo aurrekariekin
erlazionatutakoak
Datu barometrikoak: salaketan gertatutakoarekin
edo aurrekariekin erlazionatutakoak
Datu genetikoak: salaketan gertatutakoarekin edo
aurrekariekin erlazionatutakoak
Zigor-datuak: salaketan gertatutakoarekin edo
aurrekariekin erlazionatutakoak.
Tratamenduaren eragilearen CGS, SL (Munigex)
deskribapena
Laiges
Lagatzea
Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Bai
Eusko Jaurlaritza (hiri-eremuan istripua gertatu eta
48 orduko epean jakinarazten zaie)
Ertzaintza
Dagokion auzitegia

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.Gurasoak edo legezko
tutoreak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Informazioa Laiges barneko datu-basean gordetzen
da, eta epemugarik gabe kontserbatzen.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero informazioaren kopia emango da
salaketa egitean.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.e artikuluaren araberako ahal
publikoak egikarituz zeregin bat betetzeko
legitimatua.

Datu pertsonalen babesarekin lotutako eskubideak erabiltzea
Izena

Datu pertsonalen babesarekin lotutako eskubideak
erabiltzea

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Eskubideak gauzatzeko eskaera jasotzea eta
izapidetzea.
Eskaerari dagokionez interesdunari erantzutea.

Interesdunen kategoria

Eskubideak gauzatzea eskatzen duten pertsona
fisikoak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., NANaren fotokopia, postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, irudia,
sinadura.

Tratamenduaren eragilearen
Grupo S21Sec Gestión, S.A
deskribapena
Lagatzea

Bai

Datuak Babesteko Euskal Agentzia - Legea
Lagapenen kasuan, adierazi betetzea
datuen hartzailea eta
Datuak Babesteko Espainiako Agentzia - Legea
helburua
betetzea.
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Eskubideak gauzatzeko prozesua amaitu eta
urtebete igaro ondoren eta, hala badagokio, kontrol
agintariek emandako ebazpena behin betikoa
denean.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskaera-orrian sartuta.
Eskatuz gero eskuragarri.
DBEOren 6.1.c artikulua: lege-betebeharra
betetzea.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2016/679 Erregelamendu Orokorra, Datuak
Babestekoa (15. artikulua eta hurrengoak).
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu
pertsonal babestekoa eta eskubide digitalak
bermatzekoa.

Desjabetzeak
Izena

Desjabetzeak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Lokala desjabetzeko beharrezkoa den informazio
pertsonala kudeatzea
Eskatzaileak

Interesdunen kategoria

Datu moten deskribapena

Jabeen komunitateak ordezkatzen dituzten
pertsonak
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa eta sinadura.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
Tratamendu horren eremuan legez ezarritakoak eta
datuen hartzailea eta
aplikagarriak direnak
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean edo udal katastro
edo udal erregistroarengandik.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Espediente bukatu eta 5 urte

Interesdunei informazioa
ematea

Desjabetzearen gaineko informazioan eta eskatuz
gero ematen da datu pertsonalen tratamenduaren
berri.
Botere publikoaren egikaritzea (DBEOren 6.1.e
artikulua).

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta
hirigintzari buruzkoa.
1954ko abenduaren 16ko Legea, nahitaezko
desjabetzeari buruzkoa. 1957ko apirilaren 26ko
Dekretua, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko
Legearen Erregelamendua onartzen duena.

Baituren kudeaketa
Izena

Bahituren kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Beste administrazio eskudun batzuek eskatutako
ordainketak bahitzea.

Interesdunen kategoria

Bahitura-aginduak dituzten pertsonak

Datu-moten deskribapena

-Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NANa.
-Ekonomia eta finantza-datuak: bankuko datuak

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa

Datuen jatorria

Udalak berak edo beste administrazio publiko batek
emandako bahitura-agindua
Espedientea itxi eta 10 urtera ezabatuko dira erabat.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2013ko ekainaren 3ko AGINDUA betez (AGINDUA,
2013ko ekainaren 3ko, Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kulturako sailburuarena, dokumentuen
ebaluazio-taulak onartzen dituena - 118. dokumentuseriea).
Eskatuz gero dago eskuragarri informazioa.
DBEOren 6.1.d artikuluaren arabera, interes publikoa
kontuan hartuta, hemen emandako ahal publikoan
oinarrituta:
- 58/2003 Legea, abenduaren 17koa, zergei buruzko
orokorra.

Tasen eta zergen kudeaketa
Izena

Tasen eta zergen kudeaketa.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Zerga erregistroak egitea
Zerga ordaindu behar dutenen erroldak egitea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Tasen eta zergen ordainketa jasotzea eta
izapidetzea.
Kopia bat egitea eta entregatzea.
Banku transferentzia egitea.
Bankuan helbideratzea eta epemugak kobratzea.
Subjektu pasiboari jakinaraztea.

Interesdunen kategoria

Tasak eta zergak ordaintzeaz edo izapidetzeaz
arduratzen diren pertsonak.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., NANaren fotokopia, postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa eta
sinadura

Datu moten deskribapena

Ezaugarri pertsonalen eta inguruabar sozialen
datuak: familia ugaria, jaioteguna eta jaioterria,
adina, sexua, nazionalitatea
Datu ekonomikoak: kontu korrontearen zenbakia,
PFEZaren aitorpenaren kopia, notario aurreko

salmentak
Beste datu batzuk: zirkulazio-baimena. Ardurapean
desgaitasuna duten pertsonak dituzten ibilgailutitularrek guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza
frogatu beharko dute. Minusbaliotasun-maila.
Tratamenduaren eragilearen IZFE
deskribapena
Banku-erakundeak
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Gipuzkoako Foru Aldundia

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen
Zuzenean interesduna.

Datuen jatorria

Trafikoko Zuzendaritza Nagusia.
Notarioak.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Betiko kontserbatuko dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero emango da informazioa.
Ahal publikoa egikaritzea: DBEOren 6.1.e artikulua.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Orokorra.
38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bilketa
Zergabilketa Erregelamendua onartzen duena.
11/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako

Toki Ogasunak arautzen dituena.
12/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, ondasun
higiezinen gaineko zergari buruzkoa.
3/2004 Foru Araua, apirilaren 7koa, irabazi-asmorik
gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta
mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzkoa.
16/89 Foru Araua, hiri-izaerako lursailen balioaren
igoeraren gaineko zerga arautzen duena.
14/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, trakzio
mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzkoa.
2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa,
Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen
duena.
15/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, eraikuntza,
instalazio eta obren gaineko zergari buruzkoa.
1/1993 Foru Dekretua Arautzailea, jarduera
ekonomikoen gaineko zergaren testu bategina
onartzen duena.
38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa
Erregelamendua onartzen duena.

Administrazio-lizentziak eta -baimenak
Izena

Administrazio-lizentziak eta – baimenak.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Hainbat administrazio-lizentzia eta -baimen ematea
eta kudeatzea; besteak beste, lurzorua okupatzeko
eta hiri-baratzeak jartzeko jarduera zehatzetarako
lizentziak, taxi-lizentzia, behin-behineko instalaziolizentzia, obra-lizentzia, terraza-lizentzia eta
animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak.
Honako hauek biltzen ditu:
Eskaera jasotzea eta izapidetzea.
Kopia zigiluduna egitea eta entregatzea.
Eskatzaileari ebazpenaren berri ematea.

Interesdunen kategoria

Lizentzia- edo baimen- eskatzaileak.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa, helbide
elektronikoa, telefonoa, helbidea
Ezaugarri pertsonalen datuak: generoa

Datu moten deskribapena

Finantza-datuak: proiektuaren aurrekontua,
lizentzia eskualdagarrien transmisioa
Irudiaren datuak: identifikazio-argazkia (merkatupostuetarako).

Tratamenduaren eragilearen
CGS, SL(Munigex)
deskribapena

Lagatzea

Bai
Gipuzkoako Foru Aldundia

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak

Eusko Jaurlaritza
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren enpresak
Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

- Obra txikien espedienteak: administrazioprozedura amaitu eta hamar urteren buruan
ezabatuko dira erabat. Honako hauek ez dira
ezabatuko: babestutako eta katalogatutako higiezin
historikoei buruzko hirigintza-lizentzien
espedienteak; hirigintza-diziplinako espedienteak
sortu dituztenak; eta eskubide prekarioak sortzen
dituztenak. Urtean bost espediente aukeratuko dira
ausaz laginketa egiteko.
- Obra handietako kontratuen espedienteak;
kalifikatutako industria irekitzeko lizentziaren
espedienteak; industria ez-kaltegarriak irekitzeko
lizentziaren espedienteak; lerrokatzeak bereizteko
lizentzienak, lursailak multzokatzekoak; jarduera
sailkatua irekitzeko lizentziaren espedienteak, taxilizentzia: betiko kontserbatuko dira.
-Ibi-lizentzia: 5 urte azken tasa ordaintzeko epea
amaitu zenetik.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Ahal publikoaren egikaritzea (DBEOren 6.1.e
artikulua).

1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa,
eraikuntza-lanetan gutxieneko osasun- eta
segurtasun-xedapenak ezartzen dituena.
68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-ingurune,
espazio publiko, eraikin eta informazio- eta
komunikazio-sistemen irisgarritasun baldintzei
buruzko arau teknikoak onartzen dituena.
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta
hirigintzari buruzkoa.
314/2006 Errege Dekretua, Eraikuntzaren Kode
Teknikoa onartzen duena.
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena.
339/1990 Legegintzako Errege Dekretua,
martxoaren 2koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onartzen duena.

Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela
Izena

Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko
txartela

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Pertsona ezinduentzako gordetako aparkalekuen
erabilera:

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Eskaera jasotzea eta izapidetzea.
Eskaeraren egoeraren berri ematea.
Txartela entregatzea.
Aipatutako txartelaren jabetza egiaztatzea.

Interesdunen kategoria

Datu moten deskribapena

Txartelaren baldintzak betetzen dituzten
eskatzaileak
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN zk., postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura
Osasun-datuak: desgaitasun-egoera deskribatzen
duen txosten medikoa.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

50/2016 Dekretua, martxoaren 22koa, desgaitasuna
duten pertsonentzako aparkatzeko txartela arautzen
duena.
Aparkatzeko txartela berritu ez eta urtebetera.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri
DBEOren 6.1.c artikuluaren araberako legebetebeharra betetzea, hauetan oinarrituta:
- 1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa,
desgaitasun-maila aitortu, deklaratu eta
kalifikatzeko prozedurari buruzkoa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

- 1056/2014 Errege Dekretua, abenduaren 12koa,
desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartela
emateko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak
arautzen dituena.
- 19/2001 Legea, abenduaren 19koa, martxoaren
2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua berritzen duena

Hilerriaren kudeaketa
Izena

Hilerriaren kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Udal-hilerria kudeaketa eta hileta-prozedurak:
- Eskaerak jasotzea eta izapidetzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- Udal-hilerria eta beilatokiko osasuna kontrolatzeko
eta kudeatzeko udal-zerbitzua ematea.
- Mantentze-lanak kobratzea eta bankuan
helbideratzea.
- Hildakoak erregistratzea eta kontrolatzea, eta
hobien eta nitxoen jabetza kudeatzea.
- Harpidetza etetea, kontratua amaitzen bada.

Interesdunen kategoria

Udalerriarekin lotura duten interesdunak,
udalerriarekin lotura zuten hildakoen senideak eta
haien ordezkariak.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., NANaren fotokopia, postahelbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura
Datu ekonomikoak: kontu korrontearen zenbakia.

Datu moten deskribapena

Egoera pertsonalaren/sozialaren datuak:
lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen arteko
ahaidetasun-maila egiaztatzen duten agiriak,
maitasun-loturak, familia-liburuak, heriotza-agiria,
testamentua, ehorzketa-baimena.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
Ez da aplikatzen
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
eta nazioarteko
Ez da aplikatzen
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Interesa duten pertsonak, hildakoaren senideak,
hirugarrenak

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Datuak tratatzetik eratorritako erantzukizun
posibleetarako preskripzio-epea amaitu arte
kontserbatuko dira.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri
Lege-betebeharra betetzea:
49/1978 Legea, udal-hilerrietako ehorzketari
buruzkoa.
14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, osasunari
buruzko orokorra.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen
Oinarriak eta aplikatu beharreko gainerako arauak
arautzen dituena.
202/2004 Dekretua, urriaren 19koa: Euskal
Autonomia Erkidegoko Hileta Araudia, Udal
Hilerriaren Araudia eta dagozkion zergaordenantzak.
Gorpuzkiak erretiratuz gero, senideen interes
legitimoa kontuan hartuta ematen zaie horren berri,
DBEOren 6.1.f artikuluaren arabera.

Kultura-, kirol- eta musika-jarduerak
Izena

Kultura-, kirol- eta musika-jarduerak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Kultura-, kirol- eta musika-jarduerak garatzea eta
gauzatzea.
Jarduerak hedabide publikoetan zabaltzea, hala
nola entitatearen webgunean eta sare sozialetan.

Interesdunen kategoria

Jardueretako partaideak

Datu moten deskribapena

Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa
Finantza-datuak: ordainketaren egiaztagiria.

Tratamenduaren eragilearen Ikastaroak antolatzen dituzten erakundeak, hala
deskribapena
nola Ezkide (ludoteka eta udalekuak)
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua

Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.
Jarduera amaitu eta urtebetekoa da epe orokorra.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

Hala ere, kontratatu gabeko taldeetatik jasotako
informazioaren arabera, taldearen izena eta
harremanetarako telefonoa gordetzen dira,
geroagoko edizioetan kontratatzeko aukera badago.
Eskatuz gero eskuragarri.
6.1.b artikuluaren arabera, legitimazioa
kontratuzkoa da.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Gainera, eskumena Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
25.2.m artikulutik eta Euskadiko toki-erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legetik dator.

Gizarte-laguntzen eta talde ahulentzako laguntzen eskaera
Izena

Gizarte-laguntzen eta talde ahulentzako laguntzen
eskaera.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Erakundeak emandako dirulaguntzak, bekak eta
laguntzak kudeatzea eta talde ahulenei zuzendutako
beste erakunde batzuek ematen dituztenekin
laguntzea.
- Eskaera jasotzea eta izapidetzea.
- Txosten teknikoa prestatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

- Erabakien onuradun izateko baldintzak betetzen
direla egiaztatzea.
- Eskaerari dagokionez interesdunarekin
harremanetan jartzea.
- Laguntzak eta bekak ematea.
- Eskaera laguntzaren edo bekaren ardura duen
entitateari bidaltzea.
-Ordaintzea.
- Onartutako dirulaguntzaren justifikazioa egitea.
Udalerriko herritarrak eta igarotzen diren pertsonak

Interesdunen kategoria

- Laguntza eskatzen duten deserrotzeko arriskuan
dauden pertsonen familiak

- Erroldatutako pertsonak, baliabide nahikoak ez
dituzten ohiko edo aparteko izaera duten gastu
zehatzei aurre egiteko
- Prestazioen onuraduna
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk., Osakidetza, posta-helbidea,
telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN edo pasaporte zk., posta-helbidea,
telefonoa, helbide elektronikoa, sinadura
Ezaugarri pertsonalen eta inguruabar sozialen
datuak: nazionalitatea, sexua, jaioterria, jaioteguna

Datumoten deskribapena

Bestelako informazioa: familia-liburua, babes-,
zaintza- edo tutoretza-ziurtagiria, laneko bizitzaren
txostena, dibortzio-epaia, hitzarmen arautzailea,
guraso eta seme-alabentzako neurriak.
Ekonomia- eta finantza-datuak: enplegua edo
langabezia, betetze-ziurtagiria, zerga-betebeharrak,
kontu korrontearen zenbakia, saldo eguneratua,
errenta-aitorpena, diru-sarreren egiaztagiria,
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan
adierazitako etekinak, profil ekonomikoak eta bankukontuaren zenbakia, pentsioak, nominak, epeko
libretak, inbertsio-funtsak, pentsio-planak, ondasun
higiezinen ziurtagiria, INEMeko ziurtagiria, alokairu/azpierrentamendu-kontratua
Bereziki babestutako datuen kategoria: osasuna
(mediku-txostena), erlijio-datuak (ahultasun-egoeran
eragina duenean); datu penalak.

Tratamenduaren eragilearen
Ez da aplikatzen
deskribapena
Lagatzea

Bai

Lagapenen kasuan, adierazi Eusko Jaurlaritza
datuen hartzailea eta
Gipuzkoako Foru Aldundia
helburua
Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen
Zuzenean interesduna edo haren ordezkaria

Datuen jatorria

Beste entitate batzuei kontsulta dakieke, emandako
dokumentazioaren egiazkotasuna eta dirulaguntza
jasotzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
Espedientea itxi eta bost urtera ezabatuko dira
erabat bulegoko artxiboan.
Larrialdi sozialeko laguntzen kasuan, Tokiko
Gobernu Batzarrak hartutako erabakietan jasotako
laguntzen emakiden zerrendak kontserbatuko dira.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Interesdunei informazioa
ematea

2012ko maiatzaren 3ko AGINDUAN (“AGINDUA,
2012ko maiatzaren 3koa, Kulturako sailburuarena,
dokumentuen ebaluazio-taulak onartzen dituena" 17. eta 18. dokumentu-serieak) eta 2012ko urriaren
31ko AGINDUAN (AGINDUA, 2012ko urriaren
31koa, Kulturako sailburuarena, dokumentuen
ebaluazio-taulak onartzen dituena - 36. dokumentuseriea) ezarritakoaren arabera.
Laguntza eskaeran jasotako adostasuna.
DBEOren 6.1.e artikuluaren arabera, ahal
publikoaren egikaritzea kontuan hartuta.
- 7/1997 Legea, ekainaren 19koa, Eusko
Legebiltzarrarena, dirulaguntzen eta laguntzen
araubidea arautzen duena.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

- 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, dirulaguntzei
buruzko orokorra.
- 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa,
dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
- 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte-

zerbitzuei buruzkoa.
- 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, diru-sarrerak
bermatu eta gizarteratzekoa.
- 147/2010 Dekretua, diru-sarrerak bermatzeko
errentari buruzkoa.
- 4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, gizartelarrialdietarako laguntzei buruzkoa.
1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa,
desgaitasun-maila aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko
prozedurari buruzkoa.
11/2004 Foru Dekretua, otsailaren 24koa,
desgaitasuna duten edo mendekotasun-egoeran
dauden pertsonei banakako laguntzak ematea
arautzen duena.
1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren
29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren
testu bategina eta aplikatu beharreko gainerako
arauak onartzen dituena.
39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia
pertsonala eta mendekotasun-egoeran dauden
pertsonei arreta sustatzeari buruzkoa.
24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa,
autonomia pertsonala sustatzeko eta
mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta
emateko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen etekin
ekonomikoak arautzen dituena.
185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazio eta
zerbitzuen zorroari buruzkoa.

Praktiketako ikasleen kudeaketa
Izena

Praktiketako ikasleen kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Praktiken baldintzetatik eratorritako arriskuetatik
osasuna babesteko informazioa kudeatzea eta
ikaslearen laguntza-poltsa kudeatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Ordutegia kontrolatzea.
Baimenak eta lizentziak ematea eta kudeatzea.
Barne-estatistikak kudeatzea.

Interesdunen kategoria

Erakundean praktikak egiten ari diren praktiketako
ikasleak.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN zk., postahelbidea, helbide elektronikoa, mugikorra, irudia,
aseguruen datuak, prestakuntza, hizkuntza-profilak,
sinadura

Datu moten deskribapena

Ezaugarri pertsonalen datuak: jaioteguna, sexua,
nazionalitatea
Lanpostuaren xehetasunak: esperientzia
profesionala, profil akademikoa
Finantza-datuak: kontu korrontea
Presentzia kontrolatzeko datuak: data eta sarreraeta irteera-ordua, absentziaren arrazoia

Datuen kategoria bereziak: desgaitasun-maila.
Erakundeak arduradun gisa garatzen du
tratamendua.
Tratamenduaren eragilearen Azpiarduradunak:
deskribapena
IZFE (META4 tresna erabiltzeagatik)
CGS,SL (Munigex tresna erabiltzeagatik)
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
Ez da aplikatzen
datuen hartzailea eta
helburua
Nazioarteko transferentziak Ez dago nazioarteko transferentziarik
Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
Ez da aplikatzen
berme egokien
dokumentazioa
Datuen jatorria

Interesduna, jarduera bera edo dagokion hezkuntzaerakundea.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

3 urte, beharrezkoa izanez gero, ikasleak praktikak
amaitu direla frogatzeko

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera, erakundearen
eta hezkuntza-erakundearen edo interesdunaren
arteko kontratu-harremanean oinarrituta.

Udalekuak
Izena

Udalekuak

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Udalekuak garatzea eta gauzatzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Interesdunen kategoria

Haurren behar bereziak kontrolatzea.
Jarduerak hedabide publikoetan ezagutaraztea,
hala nola erakundearen webgunean eta sare
sozialetan.
Udalekuetan parte hartzen duten haurrak
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, NAN zk, posta-helbidea, telefonoa,
helbide elektronikoa, sinadura.

Datu moten deskribapena

Datu akademikoak eta profesionalak: musikagaitasunak, esperientzia profesionala, ahozko
hizkuntzak
Datu ekonomikoak: kontu korrontea
Osasun-datuak: alergiak

Tratamenduaren eragilearen
Ezkide
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

2 urte.

Interesdunei informazioa
ematea

Informazioa kontratuan bertan dago.
6.1.b artikuluaren arabera, legitimazioa
kontratuzkoa da.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

Gainera, eskumena Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
25.2.m artikulutik eta Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legetik eratortzen da.

Komunikazioak eta buletinak bidaltzea
Izena

Komunikazioak eta buletinak bidaltzea.

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Erakundeak antolatutako jarduerei eta eskainitako
zerbitzuei buruzko komunikazioak bidaltzea.

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Jaioberrien gurasoei informazioa bidaltzea.
Adingabea udal-erroldan inskribatu ondoren,
aparteko dokumentu batean, interesdunei
haurrentzako zerbitzuei buruzko informazioa
bidaliko zaie.
Informazioa jasotzeko interesa erakutsi duten
pertsonak.

Interesdunen kategoria
Informazioa jasotzeko interesa erakutsi duten
adingabeen gurasoak / tutoreak
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, helbide elektronikoa
Datu moten deskribapena

Norberaren eta familiaren ezaugarrien datuak:
haurraren / tutoretzapeko pertsona baten
jaioteguna.

Tratamenduaren eragilearen
Ez
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Mugarik gabe kontserbatuko dira. Informazioa
jasotzeko harpidetza etetea eskatzen duten arte
Adingabeei egindako zerbitzuei buruzko
komunikazioetan, adingabeak 14 urte bete arte
kontserbatuko da.

Interesdunei informazioa
ematea

Adostasuna ematean eskuragarri dago informazioa.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.a artikuluaren arabera, emandako
adostasunean oinarrituta.

Autolaguntza-ikastaroa genero indarkeriako kasuetan
Izena

Autolaguntza-ikastaroa genero indarkeriako
kasuetan

Tratamenduaren arduraduna Lezoko Udala
Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 · Lezo
Arduradunaren helbidea

943 52 46 50
info@lezo.eus

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
- GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

Interesdunen kategoria

Datu-moten deskribapena

- IFK: A20686150
- Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Genero-indarkeriako kasuetarako autolaguntza´ikastaroak garatzea.
Pertsonaren egoera kontrolatzea, ahultasun
egoeran egotekotan.
Jardueretako parte-hartzaileak, genero-indarkeriako
egoerak bizi izan dituzten edo bizi dituzten
pertsonak barne.
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, telefonoa, helbide elektronikoa.
Genero-indarkeriaren datuak

Tratamenduaren eragilearen
Ikastaroak antolatzen dituzten erakundeak
deskribapena
Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Jarduera amaitu eta urtebetera

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri.
DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera, legitimazioa
kontratuzkoa da.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.d artikuluaren arabera, arriskuegoeran dauden jarraipena egiteko bizitzako
interesak.
Gainera, eskumena Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
25.2.m artikulutik eta Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legetik eratortzen da.

Lezoko Udala, tratamenduen
eragile gisa

Sailetik kanpoko ekitaldietako izen-emateak kudeatzea
Izena

Sailetik kanpoko ekitaldietako izen-emateak
kudeatzea.

Tratamenduaren arduraduna

Izena ematea eskatzen duten ekitaldien erakunde
antolatzaileak (adibidez, Gaxuxa).
Gaxuxa Emakumeen Elkartea

Arduradunaren helbidea

Hipolito Gezala kalea (Lezo)
gaxuxa.lezo@gmail.com

Erantzunkideak

Ez da aplikatzen
-GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A.

Datuen babeserako
ordezkaria

Tratamenduaren xedearen
deskribapena

-IFK: A20686150
-Helbidea: Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa
Guk antolatu ez ditugun ekitaldietarako izenematea jasotzea.
Arduradunari informazioa bidaltzea.

Interesdunen kategoria

Ekitaldietara joan nahi duten pertsonak
Identifikazioko eta harremanetarako datuak: izenabizenak, telefonoa, helbide elektronikoa

Datu moten deskribapena

Ezaugarri pertsonalak: adina
Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak:
ordainketaren egiaztagiria.
Lezoko Udala

Tratamenduaren eragilearen
deskribapena

Gurutze Santuaren Plaza, 1. 20100 · Lezo
943 52 46 50
dbo@lezo.eus

Lagatzea

Ez

Lagapenen kasuan, adierazi
datuen hartzailea eta
helburua

Ez da aplikatzen

Nazioarteko transferentziak

Ez dago nazioarteko transferentziarik

Datuen hartzailea, herrialdea
Ez da aplikatzen
eta nazioarteko
transferentzien helburua
Nazioarteko transferentzien
berme egokien
dokumentazioa

Ez da aplikatzen

Datuen jatorria

Zuzenean interesduna.

Aplikatu beharreko
araudia/Kontserbaziorako
barne-jarraibidea

Ekitaldia amaitu eta 6 hilabetera gehienez.

Interesdunei informazioa
ematea

Eskatuz gero eskuragarri.

Tratamenduaren kausa
legitimatzailea

DBEOren 6.1.b artikuluko kontratu-harremanean
oinarritutako zilegitasuna kontuan hartuta.

