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DATU TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
Azken eguneraketa, 2020ko martxoaren 9an.
Erakundea: Aulestiko Udala
Helbidea: Donibane enparantza 1, 48380 Aulesti, Bizkaia
Telefonoa: 946 279006
Datuak Babesteko Ordezkaria: idazkaria@aulesti.eus.
IFZ: P4808100D
PRIBATUTASUN-OHARRA

Izaera Pertsonaleko 3/2018ko Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalen Bermeko Lege
Organikoak, (aurrerantzean DBLO/EDB) eta 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren
27koa, Europako Parlamentuarena eta Aulestiko Udalarena, datu pertsonalen tratamenduari
eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta
95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra,
aurrerantzean DBEO-RGPD-GDPR). Informatzen zaitugu, webgune honen bitartez jasotako
datu pertsonalak Aulestiko Udalaren ardurapean egingo direla. Webgunearen titularrak,
jasotako eskaeraren kudeaketa eta bertan eskatutako zerbitzuak gauzatzeko soilik erabiliko
dira jasotako datu pertsonalak.

Datu horiek ere, Aulestiko Udalak erabili ahalko ditu bere publizitatea helarazteko. Jasotako
datuak, Aulestiko Udalak ez ditu beste helburu ezberdin baterako erabiliko ezta
hirugarrengoei lagako legeak baimendu edo behartzen ez badu. Datuak konfidentzialtasunez
kudeatuak izango dira, beharrezko segurtasun neurriak erabiliko dira bai teknikoki bai bere
kudeaketan atzipen ez onartuak ekiditu arren.

Erabiltzaileek egindako edozein bidalketak, suposatzen du oniritzi zehatza, hortaz, Aulestiko
Udalak jaso egingo ditu datu pertsonalak egindako eskaera gauzatzeko. Hauek, Aulestiko
Udalaren aldetik kudeatuak izango dira aipatutako helburuarekin. Interesdunek, eskubidea
dute atzipen, zuzenketa, ezabaketa, aurka, tratamenduari mugatze eta datuen
eramangarritasunari, DBLO-LOPD-ak eta DBEO-RGPD-ak jasotzen duenaren arabera.
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Webgune honetako gaur egungo pribatutasun politika aldatu ahalko da edozein momentutan,
DBLO-LOPD-aren aldaketagatik bai Datuak Babesteko Espainiar Bulegoak (DBEB-AEPD) horrela
agintzen badu eta DBEO-RGPD-ak jasotzen duenari men eginez.

BALDINTZA HAUEK ONARTZEA

Webgune hau erabiliz, erabiltzaileak bere kabuz onartzen du erabilera-baldintza orokor hauek.
Onartu ezean, http://www.aulesti.eus/eu/ webgunean sartzeari edo nabigatzen jarraitzeari
utzi beharko dio. Unean-unean indarrean dauden lege-araudien arabera, erabilera-baldintzek
aldaketak izan ditzakete; webgune honetan sartzen zaren aldiro kontsulta ditzazun
gomendatzen dizugu, baita ere Aulestiko Udalaren Pribatutasun-politika.

Erabilera-baldintza hauek http://www.aulesti.eus/eu/ web-orriko zerbitzuak eta produktuak
arautzen dituzte. Web-orrian sartzen denak eta nabigatzen duenak lege-oharrak, erabilerabaldintzak eta zehaztapenak onartzen eta ezagutzen dituela ulertzen da. Webgunean sartzea,
soilik, erabiltzaileen erantzukizuna izango da.

Webgunean derrigorrezkoa da zehaztapen, baldintza, arau operatibo, pribatutasun-politika
eta cookieak onartzea, baita erabilera-baldintza hauek eta Aulestiko Udalak web-orri honetan
argitara ditzakeen prozedurak ere.
COOKIEAK
"Cookieak" interesdunaren ordenagailuan gordetako testuko fitxategi txikiak dira eta
interesdunari buruzko informazioa gordetzen dute. www.aulesti.eus-ek cookieak erabiltzen
ditu. www.aulesti.eus helbidean eskuragarri dauden cookie politiketan deskribatutako baimen
informatua eskatuz eta deskribatuz. Pribatutasun eta cookien politikak, web guneko hasiera
orriko behealdean aurki daitezke behar bezala identifikatuta.

JABETZA INTELEKTUALA
AULESTIKO UDALAK ez die erabiltzaileei edo hirugarrenei besterentzen AULESTIKO UDALAREN
titulartasuneko inongo jabetza intelektualik, eta ondasun horien gaineko eta horiekiko
eskubiderik ematen. Titulu eta interes guztiak AULESTIKO UDALARENAK bakarrik izango dira.
AULESTIKO UDALAREKIN edo webgunearekin lotutako zeinu bereizgarriak eta erabilitako
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marka komertzial, zerbitzu-markak, grafikoak eta logotipoak AULESTIKO UDALAK
erregistratutako marka komertzialak dira edo AULESTIKO UDALARI erabil ditzan emanak.
Webgunearekin lotutako beste marka komertzial, zerbitzu-marka, grafiko eta logotipo batzuk
hirugarrenen marka komertzialak izan daitezke. Webgunea erabiltzeak ez dizu inongo
eskubiderik edo lizentziarik ematen AULESTIKO UDALAREN edo hirugarrenen edozein marka
beste modu batera kopiatzeko edo erabiltzeko. www.aulesti.eus webgunean agertzen diren
edukiak haren azken eguneratzean indarrean daudenak izango dira: Web-orriko jabeak
bertako informazioa edo edukiak eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea izango
du.
www.aulesti.eus webgunean agertzen diren edukien gaineko eskubide guztiak orriaren
titularrari dagozkio. Hala, debekatuta dago horiek edozein eratara ustiatzea, www.aulesti.eus
orriaren titularraren baimen zehatzik gabe.
www.aulesti.eus web-orrian sartzeak ez die erabiltzaileei bertako edukien jabetza
intelektualen eskubideen titulartasuna ematen. Debekatuta dago hirugarrenek web-orri
honetan dauden izen komertzialak, markak, zeinu bereizgarriak edo zerbitzuak horien
titularren baimenik gabe erabiltzea. www.aulesti.eus web-orriaren jabeak beretzat gordetzen
du jabetza intelektualaren eskubideak hausten edo urratzen dituztenen aurka ekintza judizial
egokiak egikaritzeko aukera.
SEGURTASUNA
AULESTIKO UDALAK hartutako segurtasun-neurriak Datuak Babesteko Erregelamendu
Orokorraren 32. artikuluak ezarritakoak dira. Zentzu horretan, eta kontuan hartuta hala
teknologiaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren nolakotasuna, irismena,
testuingurua eta helburuak nola pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako izan
daitezkeen arriskuak –probabilitate- eta larritasun-maila askotarikoak izan daitezkeenak–,
AULESTIKO UDALAK ezarrita dauzka arrazoizko neurri tekniko eta antolakuntzakoak dagoen
arriskuarekin bat datorren segurtasun-maila bermatzeko.
Edonola ere, AULESTIKO UDALAK ezarrita ditu behar besteko mekanismoak honako
hauetarako:
1.

Etengabe bermatzeko tratamendu-sistema eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna,
osotasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia.
2.
Datu pertsonalak berriro erabilgarri eta irispidean azkar jartzeko, gorabehera fisiko edo
teknikorik gertatuz gero.
3.
Tratamenduaren segurtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta antolakuntzakoen
eraginkortasuna aldian-aldian egiaztatzeko, ebaluatzeko eta baloratzeko.
4.
Datu pertsonalen seudonimizazioa eta zifratzea egiteko, hala behar izatera.
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ADINGABEAK
Aulestiko Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak
emateko, ez zerbitzuak eskatzeko gaitutako web-formularioen bidez, ez harremanetarako
formularioen bitartez, ezta mezu elektronikoak bidalita ere.
Horrenbestez, inork datu pertsonalak ematen baditu bitarteko horiek baliatuta, formalki
adierazten du 14 urte baino gehiago dituela, edo bestela, gurasoen edo legezko tutoreen
baimena duela horretarako.
WEBGUNEKO IRUDIAK
Aulestiko Udalak, bere Webgunean, informazioa eskaintzen du hainbat ekitaldi, jarduera eta
abarri buruz, eta horietako zenbaitetan herritarrek parte hartzen dute. Batzuetan, emandako
informazioarekin batera argazkiak edo bideoak jartzen dira, eta haietan pertsonak agertzen
dira, identifikatuak edo identifikagarriak.
Erabiltzaile batek irudi horietako batean bere burua ezagutu eta ez badu haietan agertu nahi,
eskertuko dugu hori jakinaraztea guri, idazkaria@aulesti.eus helbidera idatzita. Mezuari bere
nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia erantsi beharko dio, eta adierazi beharko du bera zer
irudi edo bideotan agertzen den eta hori zein ataletan dagoen, webgunean. 14 urtetik
beherakoen kasuan, eskaera haien gurasoek edo legezko tutoreek egin beharko dute.
ESKUBIDEAK
Datuen babesari buruzko arauek eskubide jakin batzuk ematen dizkie datuen titularrei,
Aulestiko Udalaren webgunearen erabiltzaileei edo sare sozialetako profilen erabiltzaileei.
Hona interesdunei dagozkien eskubideak:
•

Irispide-eskubidea: eskubidea informazioa eskuratzeko, honako hauei buruz: berari
buruzko datuen tratamendua egiten ari ote den, egiten ari den tratamenduaren
helburua, kasuan kasuko datuen kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak,
datuak kontserbatzeko epea eta datuen jatorria.

•

Zuzenketa-eskubidea: eskubidea datu pertsonal okerrak edo osagabeak zuzentzeko.

•

Ezerezte-eskubidea: eskubidea datu pertsonalak ezerezteko, honako kasu hauetan:
o

Datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak, zertarako bildu ziren eta
horretarako.
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o

Titularrak adostasuna bertan behera uzten badu.

o

Interesdunak tratamenduaren aurka egiten badu.

o

Datu pertsonalak ezereztu behar badira lege-betebehar baten indarrez

o

Datu pertsonalak jaso badira informazioaren gizarteko zerbitzu bat dela medio,
Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren 8. artikuluaren 1. zenbakian
ezarritakoari jarraikiz.

•

Aurka egiteko eskubidea: eskubidea tratamendu jakin baten aurka egiteko,
tratamendua interesdunaren adostasunean oinarritzen bada.

•

Mugaketa-eskubidea: eskubidea datuen tratamendua mugatzeko, honako kasu
hauetan:

•

o

Interesdunak datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten badu, enpresak
datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez.

o

Tratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datuak ezereztearen
aurka egiten badu.

o

Enpresak jadanik behar ez baditu datuak tratamenduaren helburuei begira,
baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo
aldezteko.

o

Interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, eta enpresaren arrazoi
legitimoak interesdunarenen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.

Erreklamazio bat aurkezteko eskubidea kontrol-agintaritza eskudunari zuzenduta.

Interesdunek adierazitako eskubideak gauzatu ahalko dituzte Aulestiko Udalean Erregistro
Orokorrari zuzenduta Donibane Plaza, 1, 48380 Aulesti edo idazkaria@aulesti.eus edo egoitza
elektronikoaren bidez, idazki bat eta beren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztuz.
Halaber, interesdunek erreklamazio bat egin dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentziari
zuzenduta (C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3ª Planta 01008 Vitoria - Gasteiz), idazki bat
aurkeztuz edo egoitza elektronikoaren bidez (http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu).
Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak lagatzen dizkiguzunean?
• “Interesdun orok eskubidea du, AULESTIKO UDALAK, bere datu pertsonalak kudeatzen
ari den edo ez jakiteko.
• Interesdunak diren pertsonak, atzipen eskubidea izango dute bere datu pertsonalen
baitan. Eskatu ahalko dute ere bere datuen zuzentze eskubidea, datuak zehatzak edo
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ez zuzenak direnean. Ezabaketa eskubidea ere gauzatu ahalko dute, besteak beste
datu horiek jaso ziren arrazoiak indarrik gabe edo beharrezkoak ez direnean.
• Zenbait kasu berezietan interesdunek eskatu ahalko dituzte datuen erabileran
mugapena.
• Kasu berezietan, interesdunek Datuen tratamenduari kontra edo aurka egin ahalko
diote. AULESTIKO UDALAK, kasu horietan, datuak tratatzeri utziko dio, erreklamazio
posibleen aurrean edo legediak kontrakoa agintzen duenean izan ezik.
LEGE ETA JURISDIKZIO APLIKAGARRIA
www.aulesti.eus web gunera sartu eta erabili eta gero, bertan sortu litekeen edozein gatazka,
Donostiako epaitegien jurisdikzio edo beraien goi hierarkikoen agintaritzaren pean ezarriko
dira.
Webgune hau kudeatzen duten ezarpen, baldintzak eta eratorritako harreman guztiak
Espainiako legeriak babesten ditu.
AKTIBITATE ETA TRATAMENDUEN ERREGISTROA (ATE-RAT)
1. BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA
2. SARREREN ETA IRTEEREN ERREGISTROA
3. HIRIGINTZAREN KUDEAKETA
4. HERRITARREN HARREMANAK
5. ERABILTZAILEEN ADMINISTRAZIOA
6. TASEN ETA ZERGEN KUDEAKETA
7. HORNIKUNTZARAKO ETA GARBIKETARAKO UDAL-ZERBITZUA
8. ZIURTAGIRIEN KUDEAKETA
9. HIRUGARRENEN ERREGISTROA
10. EZKONTZA ZIBILAK
11. LAN-POLTSA
12. KULTURAREN ETA KIROLAREN KUDEAKETA
13. INGURUMENAREN KUDEAKETA
14. HERRITARREN SEGURTASUNA
15. GIZARTE-EKINTZA
16. ZERBITZU OROKORRAK
17. GIZA BALIABIDEAK
18. FAKTUREN KONTABILITATEKO ERREGISTROA
19. TOPAKETA BIRTUALAK
20. HERRITARREN PARTAIDETZA
21. KALEZAINDU
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BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA

Helburua

Legitimazioa

Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa. Datuak jarduera administratiboa
garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, estatistikako erakundeen
(INEren) irizpideen eta Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian
(7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Eskumena duten hirugarren erakunde publikoei datu pertsonalak

Hartzaileak

lagatzea aurreikusita dago; esate baterako, Estatistikako Institutu
Nazionala, EUSTAT edo beste administrazio publiko batzuk, hala nola
Bizkaiko Foru Aldundia, udalak eta mankomunitateak.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak datu

Adingabeak

pertsonalak lehen adierazitako helburuetarako tratatzeko baimena
ematen du.

SARREREN ETA IRTEEREN ERREGISTROA

Helburua

Legitimazioa

Agirien sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea. Datuak
jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean,
Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
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Hartzaileak

Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak
lagatzea aurreikusita dago.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HIRIGINTZAREN KUDEAKETA

Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Hirigintzako espedienteak erregistratzea, kudeatzea eta jarraipena
egitea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko
dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990
Legean) xedatutakoaren arabera.
Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak
lagatzea aurreikusita dago; esate baterako, Bizkaiko Foru Aldundia.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HERRITARREN HARREMANAK
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Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Herritarren eskabideen arretari buruzko espedienteak kudeatzea.
Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta,
ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak
lagatzea aurreikusita dago.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ERABILTZAILEEN ADMINISTRAZIOA

Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Administrazio elektronikoaren arloko udal-kudeaketarako sistema
informatikoko erabiltzaileak kudeatzea. Datuak langileek erakunde
publikoarekin egindako jarduera administratibo loteslea garatu
bitartean tratatuko dira; eta, ostean segurtasuneko eskema nazionala
ezartzean segurtasuna arautzen duen legeriaren arabera.
Administrazio elektronikoa (Administrazio Publikoetako Prozedura
Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea).
Datu pertsonalak arloko eskumena duten beste administrazio publiko
batzuei lagatzea aurreikusita dago.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko

Eskubideak

eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
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helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
TASEN ETA ZERGEN KUDEAKETA
Helburua

Legitimazioa

Udal-ordainarazpenak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa
garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari
buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Udal eta zerga arloko eskumenen garapena, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Datu pertsonalak zergen arloko eskumena duten beste administrazio
publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, baita honako hauexei ere:
banku-erakundeak (helbideratutako tributuak kobratzeko eta bahiturak

Hartzaileak

kudeatzeko), GSIN (zorrak dituzten zergadunen soldata bahitzeko
lantokia

eskatzeko),

Ogasun

eta

Administrazio

Publikoko

Ministerioaren menpe dagoen Katastroko Zuzendaritza Nagusia (KZN),
INEM, erakunde pribatuak, Jabetza Erregistroa eta Bizkaiko Katastroa.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

Jatorria

Adingabeak

Datuak zergen arloko eskumena duten beste administrazio publiko
batzuetatik arakatu ahal izango dira.
Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak datu
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pertsonalak lehen adierazitako helburuetarako tratatzeko baimena
ematen du.
HORNIKUNTZARAKO ETA GARBIKETARAKO UDAL-ZERBITZUA

Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Hornikuntza eta garbiketa publikorako udal-zerbitzuak kudeatzea.
Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta,
ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Udal eta zerga arloko eskumenen garapena, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ZIURTAGIRIEN KUDEAKETA

Helburua

Legitimazioa

Ondasunei buruzko ziurtagiriak kudeatzea, katastroari buruzko
arautegian xedatutakoaren arabera. Datuak jarduera administratiboa
garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari
buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroari buruzko
maiatzaren 18ko 3/2016 FORU-ARAUA.
Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio, Bizkaiko

Hartzaileak

Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroari buruzko maiatzaren
18ko 3/2016 FORU-ARAUAREN arabera.
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Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HIRUGARRENEN ERREGISTROA

Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Hirugarrenen datuak edota agiriak aurkezteko eskabideak kudeatzea.
Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta,
ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Administrazio

Publikoetako

Prozedura

Administratibo

Erkideari

buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea.
Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

EZKONTZA ZIBILAK
Helburua

Ezkontza zibilak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu
bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko
Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.

Legitimazioa

Kode Zibila eta Alkateek ezkontza zibila baimentzeko daukaten
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ahalmenari dagokionez Kode Zibila aldatzen duen abenduaren 23ko
35/1994 Legea.

Hartzaileak

Datuak Justizia Ministerioaren menpe dagoen Erregistro Zibilari
jakinaraziko zaizkio.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

LAN-POLTSA
Helburua

Legitimazioa

Hartzaileak

Lan-poltsa kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu
bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko
Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea eta Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko 2/2016 Legea.
Datuak funtzio publikoaren arloko eskumena duten beste administrazio
publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
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KULTURAREN ETA KIROLAREN KUDEAKETA

Helburua

Laguntzak, bekak, diru-laguntzak, sariak, eremu kulturalen lagapenak,
kulturako zein kiroletako zerbitzuetako altak eta udal-artxiboko
kontsultak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu
bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko
Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.

Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea.

Hartzaileak

Datuak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei
jakinarazi ahal izango zaizkie; esate baterako, Eusko Jaurlaritza.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

INGURUMENAREN KUDEAKETA

Helburua

Ingurumeneko salaketak eta zaratak neurtzeko eskabideak kudeatzea.
Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta,
ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki

Legitimazioa

Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko
tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Eskubideak

Datuak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei
jakinarazi ahal izango zaizkie; esate baterako, Eusko Jaurlaritza.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
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eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
HERRITARREN SEGURTASUNA

Helburua

Salaketak, erreklamazioak, baimenak eta herritarren segurtasunarekin
lotutako txostenen zein atestatuen eskabideak kudeatzea. Datuak
jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean,
Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
xedatutakoaren arabera.
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki

Legitimazioa

Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko
tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuak epaileei, fiskalei, epaitegiei eta estatuko segurtasun-indarrei
jakinarazi ahal izango zaizkie.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

GIZARTE-EKINTZA
Helburua

Gizarte-laguntzekin lotutako eskabideak eta espedienteak kudeatzea.
Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta,
ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean)
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xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Hartzaileak

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea eta Euskadiko
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea.
Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Behargintzari
edota laneratzeko enpresa pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ZERBITZU OROKORRAK
Helburua

Zerbitzu orokorrak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu
bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko
Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki

Legitimazioa

Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko
tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
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tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
GIZA BALIABIDEAK

Helburua

Langileak, nomina, langileen prestakuntza, administrazio publikoetako
langileen aldeko gizarte-ekintza, langileen igoera, oposizioak,
lehiaketak eta laneko arriskuaren prebentzioa kudeatzea. Datuak lan,
estatutu edo funtzio arloko harreman juridikoak dirauen bitartean
tratatuko dira kasuan-kasuan, eta tratamenduaren ondorioz sortutako
erantzukizun juridikoak blokeatuko dira. Ondoren, 50 urtetik aurrera,
ondare historikoari buruzko legeria hartuko da kontuan (Euskal Ondare
Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea).
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki

Legitimazioa

Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta Euskal Funtzio
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea.
Datuak honako hauexei jakinarazi ahal izango zaizkie: Gizarte

Hartzaileak

Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, banku-erakundeak, BFA
(PFEZ), Elkarkidetza eta Eusko Jaurlaritza.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

FAKTUREN KONTABILITATEKO ERREGISTROA

Helburua

Faktura elektronikoen sarrerarako gune orokorraren bidez modu
automatikoan edo paperezko fakturako zenbait daturen eskurapenaren
bitartez jasotako fakturen idatzoharra egitea; kontabilitateko bulegoak
jasotako fakturak balioztatzea; fakturak organo kudeatzaileei eurei
banatzea izapide-unitateen bitartez, hala badagokio, fakturaren

Aulestiko Udala. Donibane enparantza 1, 48380 Aulesti, Bizkaia Tel.: 946 279006 – Fax: 946 279117 web orria:
www.aulesti.eus. E-maila: idazkaria@aulesti.eus P4808100D

Donibane enparantza, 1
Tel.: 946279006
Faxa: 946279117
48380AULESTI (Bizkaia)
e-mail: idazkaria@aulesti.eus

jaulkitzaileak egindako zerbitzugintzaren edo ondasun-entregaren
araberako prozedura bideratzeko eta betebeharraren aitortzarako
espedientearekin lotutako gainerako jarduketak abian jartzeko; eta
fakturak ordaintzeko orduan dagoen berankortasuna kontrolatzea.
Datuak kontabilitateko erregistroak gordetzeko arauen arabera
gordeko dira sei urtez, gutxienez, eta kontabilitateko erantzukizunen
preskripzio-epean (Bizkaiko toki-erakundeetako kontabilitatearen
esparru arautzailea onartzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiak
uztailaren 28an emandako FORU-DEKRETUA).
Legitimazioa

Sektore publikoan fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko eta
faktura elektronikoa bultzatzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legea.
Datuak honako hauexei jakinarazi ahal izango zaizkie: fakturen
kontabilitateko erregistroak sortu dituzten administrazio publikoetako
organo

kudeatzaileak,

fakturak

onartzeko

eta

betebeharraren

aitortzarako espedienteak bideratzeko; Zerga Administrazioko Estatu
Hartzaileak

Agentzia, zergen zein fakturen arloko betebeharrak betetzen direla
egiaztatzeko; eta Kontuen Auzitegia zein Autonomia Erkidegoen
Kanpoko

Kontrolerako

Organoak,

organo

horiek

eskatuta,

administrazio publikoetako goragoko fiskalizazio-organo moduan
dituzten eginkizunak garatzeko.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

TOPAKETA BIRTUALAK
Helburua

Topaketa birtualak ordezkaritza-eginkizunen arabera kudeatzea. Saioa
amaitutakoan ezabatuko dira datuak.
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Legitimazioa

Hartzaileak

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea.
Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HERRITARREN PARTAIDETZA
Herritarrek tokiko administrazioan duten partaidetza kudeatzea.
Datuak partaidetza-prozesua amaitutakoan ezabatuko dira, betiere,
egindako kontsulta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. bis artikuluaren arabera araututako
Helburua

prozesuaren ondorioz sortzen ez bada eta kontsultagatik sortutako
ondorio

juridikoak

hedatzen

ez

baditu.

Ostean, ondare historikoari buruzko legeriaren arabera gorde ahal
izango dira (Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legea).

Legitimazioa

Hartzaileak

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea.
Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko

Eskubideak

eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren
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helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
KALEZAINDU
Kalezainduko gorabeherak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa
Helburua

garatu bitartean gordeko dira; eta, ostean, ondare historikoari buruzko
legeriaren arabera (Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko
7/1990 Legea).
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985

Legitimazioa

Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea
eta ezarri beharreko tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko beste toki-erakunde
batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.
Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu
edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren

Eskubideak

helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali
edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean,
datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren
tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.
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