UDALEKUETAKO PARTE-HARTZAILEEN BAIMEN OROKORRA
ETA IRUDIAK LORTZEKO BAIMENA
Dokumentu honen bidez, baimena eskatzen zaie adingabeei edota helduei
beren datu pertsonalak tratatzeko, udako udalekuak eta jardueran zehar
lor daitezkeen irudiak eta argazkiak kudeatzeko.
Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluaren arabera; ohorerako,
norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako
eskubideari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Legearen arabera; Datuak
Babesteko Erregelamendu Orokorraren arabera (aurrerantzean, DBEO) eta
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Zestoako Udalak,
emandako datuen erantzule gisa, jakinarazten dizu:
UDALEKUAK KUDEATZEKO DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Zestoako Udala – Foru plaza 1, 20740 Zestoa – e-posta: dbo.zestoa@zestoa.eus
Xedea
Udalekuak kudeatzea; behar izanez gero, familiarekin harremanetan jartzea
eta haurrek izan ditzaketen alergiei erantzutea.
Aipatutako datuak ez dira erabiliko erabaki automatizatuak hartzeko, ezta
profilak egiteko ere.
Legitimazioa Dokumentu honetan emandako baimena.
Jatorria
Interesdunek emandako datuak dira.
Hartzaileak Udalekuen kudeaketan parte hartzen duten erakundeak.
Ez dago datu gehigarrien lagapenik egiteko asmorik, ezta datuen nazioarteko
transferentziarik ere.
Eskubideak Irispidea, zuzenketa, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta
eramangarritasuna. Baita informazio gehigarrian azaldutako beste eskubide
batzuk ere. Eskubide horiek errespetatu ez direla ulertuz gero, Datuak
Babesteko Euskal Agintaritzari edo Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari
erreklamatu ahal izango zaizkio.
Informazio
Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure
gehigarria
Pribatutasun Politikan edo dbo.zestoa@zestoa.eus helbidera eskatuta.

Baimena ematen dut nire datu pertsonalak udako udalekuak kudeatzeko
erabiltzeko:
☐ Baimena ematen dut. (Baimena ematea beharrezkoa da udalekuetan
parte hartzeko)

Atzean jarraitzen du...

IRUDI-DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Zestoako Udala – Foru plaza 1, 20740 Zestoa – e-posta: dbo.zestoa@zestoa.eus
Xedea
Zestoako Udaleko udako udalekuetako partaideen argazkiak argitaratzea,
banaka eta taldean, baita horiekin lotutako ekintzetan ere.
Aipatutako datuak ez dira erabiliko erabaki automatizatuak hartzeko, ezta
profilak egiteko ere
Legitimazioa Dokumentu honetan emandako baimena
Jatorria
Udalak edo haren enkargupean dagoen norbaitek lortuak.
Hartzaileak Argazkiak behean aipatutako lekuetan argitaratuko dira.
Ez dago beste datuen transferentziak edo transferentzia internazionalak
egiteko intentziorik.
Eskubideak Irispidea, zuzenketa, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta
eramangarritasuna, baita informazio gehigarrian azaldutako beste eskubide
batzuk ere. Eskubide horiek urratu direla ulertuz gero, Datuak Babesteko
Euskal Agintaritzari edo Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari erreklamatu
ahal izango zaizkie.
Informazio
Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure
gehigarria
Pribatutasun Politikan edo dbo.zestoa@zestoa.eus helbidera eskatuta.

Argazkiak udalekuak kudeatzen diren bitartean argitaratu ahal izango
dira, helbide honetan:
1. Zestoako Udalaren webgunean (www.zestoa.eus)

☐ Baimena ematen dut
☐ Ez dut baimena ematen
2. Zestoako Udalaren sare sozialetan (Facebook, Twitter, Telegram)

☐ Baimena ematen dut
☐ Ez dut baimena ematen
Aita, ama edo tutorearen izen-abizenak: _________________________________
Seme-alabaren izen-abizenak: ___________________________________________
NA: ______________________ Data eta lekua:_______________________________

_____ _______ _______ _______
Ama, aita edo tutorearen sinadura

Seme-alaba 14 urtetik gorakoa bada, haren adostasuna ere beharko da:
Interesdunaren izen-abizenak: _____________________________________
NA: _________________________
Interesdunaren sinadura:

