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1. AMURRIOKO UDALA 

1.1. Biztanleen udal-errolda 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Biztanleen udal-erroldaren kudeaketa, bat etorriz 
Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 16. artikuluarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Erroldatuak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa/IFZa, posta 
helbidea/helbide elektronikoa, sinadura/hatz-marka, 
irudia, beste batzuk: alta eta bajaren data, 
hauteskundeetarako identifikazio-zenbakia, 
eskaera-mota. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Egoera zibila, familiari buruzko 
datuak, jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua, 
nazionalitatea, ama-hizkuntza. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Prestakuntza, 
titulazioak. 

▪ Inguruabar sozialak. Lizentziak, baimenak, jabetzak 
eta edukitzak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ INE 

▪ EUSTAT 

▪ Eskumena duten beste administrazio publiko batzuk: 
DFA-AFA, tokiko eta udalerriaz gaindiko erakundeak, 
Eusko Jaurlaritza eta haiei lotutako edo haien 
mendeko erakundeak. 

▪ Cuadrilla de Ayala – Aiarako Kuadrilla 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

▪ Arabako Ur Partzuergoa 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Gutxienez 100 urte (2020ko apirilaren 29ko Ebazpena, 
Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzarena 
eta Autonomia Erkidegoetako eta Tokiko Erakundeetako 
Zuzendaritza Nagusiarena, Udalei udal-erroldaren 
kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen 
dizkiena). Gero, Ondare Historikoaren legeria aplikatuko 
litzateke (Euskal Kultur Ondareari buruzko maiatzaren 
9ko 6/2019 Legea; Euskal Kultura Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legearen dokumentu-ondareari 
buruzko III. tituluko VI. kapitulua izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

  
 

1.2. Sarrera- eta irteera-erregistroa 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Paper-dokumentuen eta dokumentu elektronikoen 
sarrera- eta irteera-erregistroaren kudeaketa, bat etorriz 
Administrazio Prozedurei buruzko 39/2015 Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Edozein euskarritan dokumentuak bidali edo jasotzen 
dituzten pertsona fisiko interesdunak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. NANa, izen-abizenak, helbidea, 
beste batzuk: gaia, eguna eta ordua, dokumentuaren 
deskribapena. 

▪ Inguruabar sozialak. Hizkuntza. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Eskumena duten administrazio publikoak. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jardueran zehar tratatuko dira, eta 
tratamenduaren ondoriozko balizko erantzukizun 
juridikoen arabera gordeko dira, baita Euskal Kultura 
Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 
arabera ere, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 
3ko 7/1990 Legearen dokumentu-ondareari buruzko III. 
tituluko VI. kapitulua izan ezik. 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.3. Hirigintza, obrak eta zerbitzuak, eta ingurumena 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Hirigintza-espedienteen erregistroa, kudeaketa eta 
jarraipena. Titulartasun publikoko zerbitzu, 
ekipamendu, azpiegitura eta instalazioen antolaketa 
eta kudeaketa. Antolaketa osagarria, sustapena, 
kudeaketa, ingurumenaren defentsa eta babesa, eta 
garapen jasangarria, baita ingurumen arloko salaketak 
eta zarata neurtzeko eskaerak ere, bat etorriz 
Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 
2/2016 Legearekin. 



5 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Eskatzaileak eta legezko ordezkariak 

▪ Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), 
telefono/fax-zenbakia, helbide elektronikoa, beste 
batzuk: eskaera eta kontsulta, data. 
Erregistro-zenbakia. 

▪ Inguruabar sozialak. Jabetzak eta edukitzak, 
lizentziak, baimenak, beste batzuk: 
kokapena/kokalekua/katastro-erreferentzia, 
makineria, ibilgailuaren datuak, salatutako egintza. 

▪ Enplegua. Lanpostua. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Elkargo edo 
elkarte profesionaletako kide izatea, beste batzuk: 
elkargokide-zenbakia. 

▪ Merkataritza-informazioa. Jarduerak eta negozioak, 
beste batzuk: izen komertziala, emandako 
dokumentazioa, obrari edo proiektuari buruzko 
datuak, edo eskatutako erabilera. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Banku-datuak, 
beste batzuk: ordainketa-modua. 

▪ Transakzioak. Eraginpeko pertsonak jasotako 
ondasun eta zerbitzuak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Beste administrazio publiko batzuk: Foru Aldundia, 
bere eskumenen esparruan. 

▪ Arloan eskumena duten beste administrazio publiko 
batzuk (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila). 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Datuak administrazio-jardueran zehar tratatuko dira, 
eta, ondoren, Ondare Historikoaren legeriaren arabera 
tratatuko dira (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
maiatzaren 9ko 6/2019 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik.  

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.4. Zergen eta kontularitzaren kudeaketa 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Udal-zergen kudeaketa, bat etorriz Toki araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearekin eta 
sektoreko legeria aplikagarriarekin. 

Kontularitzako erregistroa, bat etorriz Sektore 
Publikoan faktura elektronikoa sustatu eta 
kontularitzako erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 
25/2013 Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Eskatzaileak eta legezko ordezkariak 

▪ Herritarrak 

▪ Udaleko/Mankomunitateko organo kudeatzaileei 
igortzen zaizkien fakturetako hirugarrenak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), 



7 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

telefono-zenbakia, sinadura, erregistro-zenbaki 
pertsonala. 

▪ Inguruabar sozialak. Etxebizitza, jabetzak eta 
edukitzak, lizentziak, baimenak, beste batzuk: 
eskriturak, jabetzen katastro-erreferentziari, 
kokapenari eta erabilerari buruzko dokumentu 
publikoak. 

▪ Datu profesionalak. Beste batzuk: igorlea, 
hornitzailea, IFKa, URLa. 

▪ Merkataritza-informazioa. Jarduerak eta negozioak, 
datu ekonomiko-finantzarioak: banku-datuak, 
zerga-kenkariei buruzko datuak, zergak. 

▪ Transakzioak. Eraginpeko pertsonak jasotako 
ondasun eta zerbitzuak. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Banku-datuak. 

▪ Arau-hausteak. Administrazio arloko arau-hausteak. 

▪ Datuen kategoria bereziak. Osasuna 
(desgaitasun-maila trakzio mekanikoko ibilgailuen 
zergen kudeaketarako eta udal-txartelak jaulkitzeko). 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Banku-erakundeak (helbideratutako zergak 
kobratzea, nahitaezko diru-bilketaren epean 
enbargatzea). 

▪ INSS (Lanpostuari buruzko informazioa eskatzea, 
zorrak dituzten zergadunei soldata enbargatzeko). 

▪ INEM. 

▪ Katastroaren Zuzendaritza Nagusia (DGC). 

▪ Beste erakunde pribatu eta finantzario batzuk. 

▪ Jabetzaren Erregistroa. 

▪ Aiarako Kuadrilla (hondakinen kudeaketa). 

▪ Fakturen kontularitza-erregistroak sortu diren 
administrazio publikoetako organo kudeatzaileei 
datuak jakinaraztea, haien adostasuna lortzeko eta 
obligazioa aitortzeko espedienteak izapidetzeko. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

▪ Zerga Administrazioko Estatu Agentzia, 
zerga-betebeharrak eta fakturazio-betebeharrak 
betetzen direla egiaztatzeko. 

▪ Autonomia-erkidegoetako Kontu Auzitegia eta 
Kanpoko Kontrol Organoak, organo horiek hala 
eskatuta, administrazio publikoetako organo 
ikuskatzaile goren gisa dituzten eginkizunak 
garatzeko. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Bizirik dagoen administrazio-espedientearen iraupena + 
tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 
aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.5. Zerbitzu soziokulturalak 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Kultura-jarduerak eta -zerbitzuak, laguntzak, bekak, 
dirulaguntzak, sariak, espazio kulturalen lagapenak eta 
jardueren udal-artxiboko kontsulten kudeaketa. 
Aisialdiko jardueren eta jaien kudeaketa. Gazte eta 
adinekoei buruzko politiken plangintza, antolaketa eta 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

kudeaketa. 

Kirola eta kirol-jardueren antolaketa eta sustapena, 
eta erabilera publikoko kirol-ekipamenduen 
kudeaketa. 

Euskara sustatzeko eta erabilera arautzeko politikak 
normalizatzeko, antolatzeko eta kudeatzeko planak. 
Irakaskuntzaren programazioan eta derrigorrezko 
eskolatzea betetzen dela zaintzen parte hartzea, baita 
Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Hezkuntza 
Bereziko ikastetxe publikoetarako eraikinak 
kontserbatzen, mantentzen eta zaintzen ere. Osasun 
publikoaren sustapena, kudeaketa, defentsa eta 
babesa, bat etorriz Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 
2/2016 Legearekin eta Toki-araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Eskatzaileak eta legezko ordezkariak 

▪ Herritarrak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), 
telefono-zenbakia, sinadura, erregistro-zenbaki 
pertsonala, beste batzuk: eguna eta ordua. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Jaiotze-data, adina, sexua. 

▪ Inguruabar pertsonalak. Zaletasunak eta bizimodua, 
jabetzak, edukitzak, beste batzuk: eskatutako 
espazioaren erabilerak. 

▪ Merkataritza informazioa. Arte-, literatura-, zientzia- 
eta teknika-sorkuntzak, beste batzuk: deialdia, 
proiektuak eta lehiaketak. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Banku-datuak, 
beste batzuk: zenbatekoa. 

▪ Transakzioak. Eraginpeko pertsonak jasotako 
ondasun eta zerbitzuak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 

▪ Arloan eskumena duten beste administrazio publiko 
batzuk: Eusko Jaurlaritza 

▪ Finantza-erakundeak. 

▪ OAL Musika Eskola TEA 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

erakundeak barne 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Bizirik dagoen administrazio-espedientearen iraupena + 
tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 
aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 

1.6. Herritarren segurtasuna 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Herritarren segurtasunarekin lotutako salaketa, 
erreklamazio, baimen eta txosten- eta 
atestatu-eskaeren kudeaketa, bat etorriz 
Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearekin, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko 
martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoarekin eta 
Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko 
martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Eskatzaileak eta legezko ordezkariak. 

▪ Herritarrak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

telefono-zenbakia, sinadura, irudia, 
erregistro-zenbaki pertsonala, beste batzuk: 
matrikula. 

▪ Inguruabar sozialak. Jabetzak eta edukitzak, 
lizentziak, baimenak, beste batzuk: salatutako 
egintza, tokia eta eguna, egintzaren kaltea eta 
ebaluazio ekonomikoa, erreklamazioa, armaren 
datuak.  

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Banku-datuak. 

▪ Transakzioak. Konpentsazioak/kalte-ordainak. 

▪ Arau-hausteak. Administrazio arloko arau-hausteak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Epaileak, fiskalak eta epaitegiak. 

▪ Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak 

▪ Herritarren segurtasunaren arloan eskumena duten 
administrazio publikoak. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Bizirik dagoen administrazio-espedientearen iraupena + 
tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 
aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.7. Gizarte ekintza eta berdintasuna 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Gizarte zerbitzuen antolaketa, plangintza eta 
kudeaketa. Gizarte laguntzekin lotutako eskaera eta 
espedienteen kudeaketa. Genero berdintasunari eta 
ekitatea sustatzeari buruzko politiken antolaketa eta 
kudeaketa, bat etorriz Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko 2/2016 Legearekin, Toki-araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearekin eta 
Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 
5eko 12/2008 Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Eskatzaileak eta legezko ordezkariak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), Gizarte 
Segurantzako zenbakia, sinadura elektronikoa, 
telefono-zenbakia, irudia. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Egoera zibila, familiari buruzko 
datuak, sexua, jaiotze-data, hizkuntza, nazionalitatea. 

▪ Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta 
edukitzak, klubetako edo elkarteetako kide izatea, 
beste batzuk: erroldatze-data; beste batzuk: 
baliabide pertsonalak. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Prestakuntza, 
titulazioak, lanbide-esperientzia. 

▪ Enpleguari buruzko xehetasunak. Langilearen 
historia, lanpostua, lanbidea, beste batzuk: 
kontratu-mota: 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Diru-sarrerak, 
errentak, inbertsioak, ondare-ondasunak, 
banku-datuak, nominako datu ekonomikoak, 
nominaren datu ekonomikoak, subsidioak, onurak, 
zergen dedukzioei/zergei buruzko datuak, zergak, 
pentsio-planak, erretiroa, kredituak, maileguak, 
abalak. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

▪ Transakzioak. Eraginpeko pertsonak jasotako 
ondasun eta zerbitzuak, beste batzuk: eskatutako eta 
jasotako laguntza-mota, data, 
eskaeraren/espedientearen egoera. 

▪ Datuen kategoria berezia. Osasuna, 
genero-indarkeria. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia 

▪ Eusko Jaurlaritza 

▪ Lanbide 

▪ Behargintza 

▪ Gizarte Ongizate arloan eskumena duten beste 
administrazio publiko batzuk. 

▪ Laneratzeko enpresa pribatuak. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Bizirik dagoen administrazio-espedientearen iraupena + 
tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen 
aurreko blokeoa. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.8. Giza baliabideak eta langileak hautatzea 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

babesteko ordezkariarenak 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Langileen kudeaketa, nominen kudeaketa, langileen 
prestakuntza, administrazio publikoetako langileen 
aldeko gizarte-ekintza, langileen sustapena, oposizioak 
eta lehiaketak; lan-arriskuen prebentzioa eta 
lan-osasunaren zaintza, bat etorriz Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearekin 
eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legea onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Korporaziokideak eta kargu publikoak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), 
telefono-zenbakia, erregistro-zenbaki pertsonala, 
Gizarte Segurantzaren/mutualitatearen zenbakia, 
irudia/ahotsa. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Familiari buruzko datuak, 
jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua, nazionalitatea. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Prestakuntza, 
titulazioak, ikaslearen historia, lan-esperientzia, 
elkargo edo elkarte profesionaletako kide izatea. 

▪ Enpleguari buruzko xehetasunak. Kidegoa/eskala, 
kategoria/gradua, lanpostua, nominaren datu 
ez-ekonomikoak, langilearen historia. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Diru-sarrerak, 
errentak, kredituak, maileguak, abalak, 
banku-datuak, pentsio-planak, erretiroa, nominaren 
datu ekonomikoak, zergen dedukzioei/zergei 
buruzko datuak, aseguruak, subsidioak, onurak, 
kredituen historiala. 

▪ Transakzioak. Konpentsazioak, kalte-ordainak. 

▪ Arau-haustea. Administrazio arloko arau-hausteak 
(Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea). 

▪ Datuen kategoria bereziak. Osasuna, sindikatuko kide 
izatea. 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia 

▪ Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala 

▪ Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 

▪ Banku-erakundeak 

▪ DFA-AFA (PFEZ) 

▪ Eusko Jaurlaritza 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Datuak lan-, estatutu- edo funtzionario-esparruko 
harreman juridikoan zehar tratatuko dira, dagokionaren 
arabera, eta, ondoren, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera blokeatuko dira.0} 
Tratamendu-jarduera horren datu ekonomikoak 
Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege 
Orokorrean xedatutakoaren babesean gordeko dira. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 
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1.9. Kontratatzailearen profila eta kontratazio publikoaren kontrola 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Erakunde hornitzaileen kontratazioa eta langileak 
kontrolatzea, kontratazioa behar bezala  garatzen eta 
exekutatzen dela egiaztatzeko. 9/2017 Legea, azaroaren 
8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, telefono-zenbakia, 
helbide elektronikoa, helbidea. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Datu 
profesionalak. 

▪ Enpleguari buruzko xehetasunak. Postua edo kargua. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Sektore publikoko 
kontratazioari buruzko legeriaren araberako berma 
soziala eta lan-bermeak. 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Azpikontratako profesionalak eta langileak eta 
hornitzaileak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Herri Kontuen Euskal Epaitegia 

▪ Organo judizialak 

▪ Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

▪ Arloan eskumena duten beste administrazio publiko 
batzuk. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Zehaztugabea, kontratazio publikoaren kontrolaren eta 
exekuzioaren eremuan eman daitekeen harreman 
juridikoaren eta tratamenduaren ondorioz gerta 
daitezkeen ondorioen arabera. 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

deskribapena arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.10. Gobernu irekia, herritarren partaidetza eta gardentasuna 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Herritarren partaidetza-prozesuen, Alkatetzaren 
ebazpenen eta osoko bilkuren kudeaketa, tokiko 
ordezkarien interes eta ondasunen erregistroa, 
gardentasun aktibo eta pasiboaren kudeaketa, bat 
etorriz Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 
Legearekin, Gardentasunari buruzko 19/2013 
Legearekin eta Toki-araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Kargu publikoak 

▪ Parte hartzen duten herritarrak 

▪ Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, telefono-zenbakia, 
helbide elektronikoa, helbidea, sinadura 
elektronikoa, irudia/ahotsa. 

▪ Inguruabar sozialak. Familiari buruzko datuak. 
Jabetzak eta edukitzak. 

▪ Beste batzuk: interesak, iritziak, balorazioak. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Tituluak, 
lanpostuak/karguak, curriculuma. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 

▪ Herritarrak 

▪ Gardentasunari buruzko legeak legitimatzen duen 



18 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

edonor. 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Tratamenduak administrazio-espedientearen harreman 
juridikoan zehar. Gero, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen preskripzio-epean gordeko dira 
datuak. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

1.11. Ekonomiaren sustapena, enplegu-planak eta tokiko garapena 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Tokiko garapen ekonomiko eta soziala, eta tokiko 
enplegu-politikak edo -planak, bat etorriz Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearekin eta 
Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Parte hartzen duten herritarrak 

▪ Eskatzaileak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, telefono-zenbakia, 
helbide elektronikoa, helbidea, sinadura. 

▪ Inguruabar pertsonalak. Adina, jaiotze-data, sexua. 

▪ Inguruabar sozialak. Familiari buruzko datuak. 

▪ Merkataritza-informazioa. Jarduerak eta negozioak, 
merkataritza-lizentziak, beste batzuk: sozietateari 
buruzko datuak 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Tituluak, 
lanpostuak/karguak, curriculuma. 

▪ Ondasun eta zerbitzuen transakzioak. Pertsonek 
jasotako ondasun eta zerbitzuak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Cuadrilla de Ayala / Aiarako Kuadrilla 

▪ Amurrio Bidean Tokiko Garapen Agentzia 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Tratamenduak administrazio-espedientearen harreman 
juridikoan zehar. Gero, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen preskripzio-epean gordeko dira 
datuak. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 
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1.12. Bideozaintza 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Ayuntamiento de Amurrio - Amurrioko Udala 

IFK: P0100200E 

Juan Urrutia plaza z.g. 

01470 – Amurrio 

Araba 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Sarbideen segurtasuna eta kontrola, bat etorriz 
Segurtasun Indar eta Kidegoek toki publikoetan 
bideokamerak erabiltzea arautzen duen abuztuaren 
4ko 4/1997 Lege Organikoarekin eta Datuak 
Babesteko Espainiako Agentziaren 1/2006 
Instrukzioarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Herritarrak 

▪ Erakundeko langileak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Irudia/ahotsa 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak 

▪ Organo judizialak 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

1 hilabete, datuak babesteko segurtasun-arloan.  Epea 
luzatu egingo da, baldin eta segurtasun publikorako 
benetako arriskua prebenitzea edo arau-hauste penalak 
zigortzea eskatzen duten polizia-jarduketak 
beharrezkoak badira. Gero, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen preskripzio-epean gorde ahalko 
dira datuak. 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 
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2. MUSIKA ESKOLA TOKIKO ERAKUNDE AUTONOMOA 
 

2.1. Ikasleak 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Musika Eskola OAL - TEA 

IFK: G01157536 

Helbidea: Aldai 18. 01470 AMURRIO (Araba) 

Telefono-zenbakia: 945 89 10 03 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Ikasleen kudeaketa 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Ikasleak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono- 
edo fax-zenbakia. 

▪ Inguruabar pertsonalak. Adina, jaiotze-data, 
jaioterria. 

▪ Inguruabar sozialak. Familiari buruzko datuak. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Banku-datuak. 

▪ Datu akademikoak. Espediente akademikoa eta 
musikala. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Amurrioko Udala 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Harreman juridikoa iraungi ostean, erantzukizun 
juridikoen preskripzio-epean gordetzen dira datuak. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
dokumentu-ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua 
izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 
Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala 
arautzen duena Administrazio Elektronikoaren 
esparruan) xedatutakoarekin. 

 
 

2.2. Giza baliabideak 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Musika Eskola OAL - TEA 

IFK: G01157536 

Helbidea: Aldai 18. 01470 AMURRIO (Araba) 

Telefono-zenbakia: 945 89 10 03 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Langileen kudeaketa, nominen kudeaketa, langileen 
prestakuntza, erakunde publikoetako langileen aldeko 
gizarte-ekintza, langileen sustapena, oposizioak eta 
lehiaketak; lan-arriskuen prebentzioa eta 
lan-osasunaren zaintza, bat etorriz Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearekin 
eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legea onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Tokiko erakundeko langileak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-
zenbakia, erregistro-zenbaki pertsonala, Gizarte 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Segurantzaren/mutualitatearen zenbakia, 
irudia/ahotsa. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Familiari buruzko datuak, 
jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua, nazionalitatea. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Prestakuntza, 
titulazioak, ikaslearen historia, lan-esperientzia, 
elkargo edo elkarte profesionaletako kide izatea. 

▪ Enpleguaren xehetasunak. Kidegoa/eskala, 
kategoria/gradua, lanpostua, nominaren datu 
ez-ekonomikoak, langilearen historia. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Diru-sarrerak, 
errentak, kredituak, maileguak, abalak, banku-
datuak, pentsio-planak, erretiroa, nominaren datu 
ekonomikoak, zergen dedukzioei/zergei buruzko 
datuak, aseguruak, subsidioak, onurak, kredituen 
historiala. 

▪ Transakzioak. Konpentsazioak, kalte-ordainak. 

▪ Arau-haustea. Administrazio arloko arau-hausteak 
(Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea). 

▪ Datuen kategoria bereziak. Osasuna, sindikatuko kide 
izatea. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Amurrioko Udala 

▪ Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia 

▪ Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala 

▪ Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 

▪ Banku-erakundeak 

▪ DFA-AFA (PFEZ) 

▪ Eusko Jaurlaritza 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Datuak lan-, estatutu- edo funtzionario-esparruko 
harreman juridikoan zehar tratatuko dira, dagokionaren 
arabera, eta, ondoren, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera blokeatuko dira.0} 
Tratamendu-jarduera horren datu ekonomikoak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege 
Orokorrean xedatutakoaren babesean gordeko dira. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen dokumentu-
ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 Errege Dekretuan 
(Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena 
Administrazio Elektronikoaren esparruan) 
xedatutakoarekin. 
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3. AMURRIO BIDEAN 
 
 

3.1. Enpleguaren sustapena eta tokiko garapena 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Tokiko Garapen Agentzia, Amurrio Bidean sozietate 
anonimoa 

IFK: A01413269 

Helbidea: El Refor z.g. 01470 – Amurrio (Araba) 

Telefono-zenbakia: 945 891 721 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Zuzenean edo zeharka produkzio-sistemaren eta 
enpleguaren garapena bultzatzen laguntzen duten 
jarduera ekonomiko eta sozialen sustapena, garapena 
eta bulkada, bat etorriz toki-administrazioaren 
estatutuetan eta eskumenetan aurreikusitako helburu 
sozialarekin, 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

▪ Parte hartzen duten herritarrak 

▪ Eskatzaileak 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, telefono-zenbakia, 
helbide elektronikoa, helbidea, sinadura. 

▪ Inguruabar pertsonalak. Adina, jaiotze-data, sexua. 

▪ Merkataritza-informazioa. Jarduerak eta negozioak, 
merkataritza-lizentziak, beste batzuk: sozietateari 
buruzko datuak 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Tituluak, 
lanpostuak/karguak, curriculuma. 

▪ Ondasun eta zerbitzuen transakzioak. Pertsonek 
jasotako ondasun eta zerbitzuak. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 

▪ Amurrioko Udala 

▪ Arloan eskumena duten administrazio publikoak: 
Lanbide 

tel:945891721
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

erakundeak barne  

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Tratamenduak administrazio-espedientearen harreman 
juridikoan zehar. Gero, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen preskripzio-epean gordeko dira 
datuak. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen dokumentu-
ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 Errege Dekretuan 
(Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena 
Administrazio Elektronikoaren esparruan) 
xedatutakoarekin. 

 
 

3.2. Giza baliabideak 
 

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Erantzulearen izena eta 
harremanetarako datuak, 
eta, hala badagokio, 
erantzukidearenak, 
erantzulearen 
ordezkariarenak eta datuak 
babesteko ordezkariarenak 

Tokiko Garapen Agentzia, Amurrio Bidean sozietate 
anonimoa 

IFK: A01413269 

Helbidea: El Refor z.g. 01470 – Amurrio (Araba) 

Telefono-zenbakia: 945 891 721 

Tratamenduaren xedeak eta 
legitimizazioa 

Langileen kudeaketa, nominen kudeaketa, langileen 
prestakuntza, erakunde publikoetako langileen aldeko 
gizarte-ekintza, langileen sustapena, oposizioak eta 
lehiaketak; lan-arriskuen prebentzioa eta 
lan-osasunaren zaintza, bat etorriz Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearekin 
eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legea onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuarekin. 

Interesdunen kategorien 
deskribapena 

Korporaziokideak eta kargu publikoak. 

tel:945891721
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Datu pertsonalen kategoriak ▪ Nortasun-datuak. Izen-abizenak, NANa, helbidea 
(posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-
zenbakia, erregistro-zenbaki pertsonala, Gizarte 
Segurantzaren/mutualitatearen zenbakia, 
irudia/ahotsa. 

▪ Ezaugarri pertsonalak. Familiari buruzko datuak, 
jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua, nazionalitatea. 

▪ Datu akademiko eta profesionalak. Prestakuntza, 
titulazioak, ikaslearen historia, lan-esperientzia, 
elkargo edo elkarte profesionaletako kide izatea. 

▪ Enpleguaren xehetasunak. Kidegoa/eskala, 
kategoria/gradua, lanpostua, nominaren datu 
ez-ekonomikoak, langilearen historia. 

▪ Datu ekonomiko eta finantzarioak. Diru-sarrerak, 
errentak, kredituak, maileguak, abalak, banku-
datuak, pentsio-planak, erretiroa, nominaren datu 
ekonomikoak, zergen dedukzioei/zergei buruzko 
datuak, aseguruak, subsidioak, onurak, kredituen 
historiala. 

▪ Transakzioak. Konpentsazioak, kalte-ordainak. 

▪ Datuen kategoria bereziak. Osasuna, sindikatuko kide 
izatea. 

Datu pertsonalak jakinarazi 
zaizkien edo jakinaraziko 
zaizkien erakunde 
hartzaileen kategoriak, 
hirugarren herrialdeetako 
hartzaileak edo nazioarteko 
erakundeak barne 

▪ Amurrioko Udala 

▪ Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia 

▪ Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala 

▪ Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 

▪ Banku-erakundeak 

▪ DFA-AFA (PFEZ) 

▪ Eusko Jaurlaritza 

Ahal denean, datuen 
kategoriak ezabatzeko 
aurreikusitako epeak 

Datuak lan-, estatutu- edo funtzionario-esparruko 
harreman juridikoan zehar tratatuko dira, dagokionaren 
arabera, eta, ondoren, tratamenduaren ondoriozko 
erantzukizun juridikoen arabera blokeatuko dira.0} 
Tratamendu-jarduera horren datu ekonomikoak 
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KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA 

Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege 
Orokorrean xedatutakoaren babesean gordeko dira. 

Gero, 50 urtetik aurrera, Ondare Historikoaren 
legeriaren arabera (Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legea; Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen dokumentu-
ondareari buruzko III. tituluko VI. kapitulua izan ezik). 

Ahal denean, segurtasun 
arloko neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien 
deskribapena 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien aplikazioa, bat etorriz 3/2010 Errege Dekretuan 
(Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena 
Administrazio Elektronikoaren esparruan) 
xedatutakoarekin. 

 
 


