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INFORMAZIO OSAGARRIA
Santurtziko Udala
Murrieta etorbidea, 6 (48980 Santurtzi)
Telefonoa: 94 420 58 00
Posta elektronikoa: sac@santurtzi.eus
IFK: P4809500D
DPO: Gonzalo Gallo Ruiz
Tratamenduaren helburua Udalean egindako herriaren
sustapena, hedapena, publizitatea kudeatzea eta
erakundearen komunikazioa kudeatzea da, bai eta
horiekin lotutako jarduera guztiak ere.
Datuak administrazio jarduerak iraun bitartean
tratatuko dira, eta tratamendutik eratorritako balizko
erantzukizun juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera
gordeko dira.
 DBEOren 6.1a) artikulua. Interesdunak bere
datu pertsonalak tratatzeko adostasuna
eman badu helburu zehatz bati edo
gehiagori begira.
 DBEOren 6.1c) artikulua. Tratamendua
beharrezkoa
bada
tratamenduaren
arduradunari aplikagarria zaion legeeginbeharra betetzeko
 Toki Araubideen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
apirilaren 7ko 2/2016 Legea
 Euskadiko publizitate eta komunikazio
instituzionalari buruzko abenduaren
23ko 6/2010 Legea.
Baimenean oinarritutako tratamenduen kasuan, ez
dauka datuak emateko betebeharrik.
 Hedapen-jardueren hartzaileak. Datuok hirugarren
bati jakinarazi ahal izango zaizkio idatzitako
argitalpen, argazki eta bideoen bidez, bai eta
komunikazio elektronikorako bide eta sareen bidez
ere.
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Interesatuak datuak ikusi, zuzendu eta baliogabetu ahal
izango ditu, bai eta euren tratamendua mugatu edo
horien aurka agertu ere. Horretarako, udalari idatzizko
jakinarazpen bat bidali behar dio, eta horrekin batera
bere identitatea egiaztatzeko agiri bat. Horren ordez,
bestela, udaleko egoitza elektronikoan horretara
bideratutako izapide elektronikoa abiatu dezake.
Bere datu pertsonalak oker tratatu direla uste badu,
erreklamazioa egin dezake horretarako eskumena
daukan kontrol agintaritzan:
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:
Beato Tomás de Zumárraga kalea, 71, 3. solairua
01008 Vitoria – Gasteiz
Tel. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34) 945 016 231
Helbide elektronikoa: avpd@avpd.eus
 Interesdunak berak emanda.
 Beste Administrazio Publiko batzuek emanda.
 Interesduna ez diren beste pertsona batzuek
emanda.
Datuen kategoriak:
 Nortasunari dagozkionak: izena, abizenak, helbidea,
helbide elektronikoa, irudia.
 Norberaren ezaugarriak: hizkuntza
 Lanbideari dagozkionak

