Tasak eta zergak
Bigarren maila: informazio xehea

IDAZPURUA
Arduraduna

OINARRIZKO
INFORMAZIOA

INFORMAZIO OSAGARRIA

Tratamenduaren
arduradunaren nortasuna

Santurtziko Udala
Murrieta etorbidea, 6 (48980 Santurtzi)
Telefonoa: 94 420 58 00
Posta elektronikoa: sac@santurtzi.eus
DBO: Gonzalo Gallo Ruiz

Helburua

Tratamenduaren
helburuen deskribapena

Legitimazioa Tratamenduaren
juridikoa

Udal ordainarazpenak kudeatzea
Datuak administrazio-jarduerak dirauen
bitartean
tratatuko
dira,
eta
tratamenduaren ondorioz nahiz urtarrilaren
3ko 7/1990 Legearen ondorioz, Euskal Kultur
ondareari buruzkoa, sor daitezkeen ustezko
erantzukizun juridikoen arabera gordeko
dira.

oinari DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du
helburu zehatz bati edo gehiagori begira
DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da
tratamenduaren arduradunari aplikagarria
zaion lege-eginbeharra betetzeko:
 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Tokiaraubidearen
oinarriak
arautzen
dituena.
 2/2016 Legea, apirilaren 7koa,
Euskadiko Toki-erakundeei buruzkoa.
Baimena ematean oinarritzen diren
tratamenduen kasuan, ez duzu datuak
emateko beharrik, baina eman ezean, ezin
izango dugu zerbitzua eman.

Hartzaileak

Lagapenen aurreikuspena

Datuak ondokoei emango zaizkie:
 Banketxeei (helbideratutako zergen
kobraketa, enbargoak nahitaezko dirubilketaren garaian)









Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionalari – GSIN (lantokiaz
galdetzeko, zorrak dituzten zergadunen
soldata-enbargoen kasuetan)
Katastroko Zuzendaritza Nagusiari
Enpleguko Institutu Nazionalari
Beste enpresa pribatu batzuei
Jabetza-erregistroari
Bizkaiko Katastroari

Hirugarren
herrialdeei Aurreikusi gabea
transferitzeko
aurreikuspena
Eskubideak

Eskubideak baliatzea

Interesdunak eskubidea du bere datu
pertsonalak atzitzeko, datu okerren
zuzenketa eskatzeko, ezabaketa eskatzeko
eta erabilera mugatzeko nahiz horren aurka
egiteko. Horretarako, Udalaren helbidera
idatzia bidali beharko du nortasuna
egiaztatzen duen dokumentua erantsita,
edo bestela, Udalaren egoitza elektronikoan
horretarako propio dagoen prozedura
elektronikoa hasi ahalko du
Uste baduzu zeure datu pertsonalen
tratamendua ez dela egokia izan,
erreklamazioa aurkez dezakezu dagokion
kontrol agintaritzan:
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Beato Tomás de Zumárraga kalea, 71, 3.
Solairua
01008 Vitoria - Gasteiz
Telefonoa. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34)
945 016 231
E-posta: avpd@avpd.eus

Jatorria

Datuak ondokoek eman
dituzte



Interesdunak berak



Beste administrazio publiko batzuek

Tratatzen diren datu-kategoriak


Nortasuna: NANa, izen-deiturak,
helbidea, e-posta, telefonoa, sinadura,
erregistro pertsonalaren zenbakia.



Gizarte-inguruabarrak: etxebizitza,
ondareak eta ondasunak, lizentziak eta

baimenak. Beste datu batzuk: eskriturak,
katastro-erreferentziadun dokumentu
publikoak, ondasunen kokapena eta
erabilera


Merkataritza-informazioa: jarduerak eta
negozioa, ekonomia- eta finantzadatuak: banku-datuak, kenkariak, zergak



Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak



Arau-hauste administratibok (9/2005
Foru araua, toki-ogasunei buruzkoa)



Datu-kategoria bereziak: osasuna
(trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zergarako nahiz aparkatze-txarteletarako
salbuespena duten pertsonen
desgaitasun-gradua)

