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1. Sarrera 
Irungo Udala web gune honen bidez egiten den datu pertsonalen tratamendua datuak 

babesteko Europako araudian ezarritakoaren arabera arautzen da – 2016/679 (EB) 

Erregelamendua – Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) –, 3/2018 Lege 

Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari 

buruzkoa, eta datuen babesari dagokionez, Aplikazioa, une oro bermatzeko erabiltzaileek 

datuak babesteko duten oinarrizko eskubidea Pribatutasun-politika hau irakurriz, webgune 

honen bidez biltzen diren datu pertsonalak tratatzeko eta babesteko moduari buruzko 

informazioa jasotzen du erabiltzaileak. 

Erabiltzaileak arretaz irakurri behar du pribatutasun-politika hau, eta argi eta erraz idatzi da, 

errazago ulertu dadin. Hala, askatasunez eta borondatez erabaki ahal izango du bere datu 

pertsonalak Irungo Udalari erraztu nahi dizkion, tratamenduaren arduradun gisa jarduten du, 

eta CBT Comunicación & Multimedia enpresak kudeatzen ditu datuak. 

Era berean, Pribatutasun Politika honen xedea DBEOren arabera dituen eskubideei buruzko 

informazioa ematea da. Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko zalantzarik baduzu, 

jarri harremanetan dpd@irun.org-rekin. 

2. Tratamenduaren arduraduna 
Webgune honen bidez bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna honako hau 

da: 

Irungo Udala IFZ: P2004900C, HelbideaSan Juan Harria Plaza, s/n – 20304 IRUN (Gipuzkoa) 

CBT Comunicación & Multimedia enpresak kudeatzen ditu datu pertsonalak, tratamendu 

eragile gisa. Era berean, jakinarazten dizugu Irungo Udalak baduela Datuak Babesteko 

Ordezkari bat, eta harekin harremanetan jar zaitezkeela dpd@irun.org egoitza 

elektronikoaren bidez elektronikoaren bidez edo erakundearen helbidera "Datuak Babesteko 

Ordezkariari" zuzendutako idazki baten bidez. 

3. Bildutako datu pertsonalak 
 

A través de este sitio web se recopilan datos de carácter personal para poder acceder y 

prestarle algunos de los servicios prestados a través del mismo. Algunos de estos datos se 

facilitan directamente, por ejemplo, cuando se cumplimenta un formulario de registro o 

inscripción y otros son obtenidos indirectamente con tecnología como es el caso de las 

cookies. 

mailto:dpd@irun.org
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Webgune honen bidez, datu pertsonalak biltzen dira, webgunearen bitartez ematen diren 

zerbitzu batzuk eskuratu eta eman ahal izateko. Datu horietako batzuk zuzenean ematen 

dira, adibidez, erregistratzeko edo inskribatzeko inprimaki bat betetzen denean, eta beste 

batzuk zeharka lortzen dira teknologiarekin, adibidez cookieekin. 

Webgune honek honako baliabide hauek erabiltzen ditu datu pertsonalak biltzeko eta 

ondoren tratatzeko:  

• Formularioak: inprimaki digitalen zein formatu elektronikoaren bidez, datu 

pertsonalak biltzen dira, plataforma horretatik hainbat zerbitzu eskuratu eta emateko. 

• Posta elektronikoak: webgunean ezarritako helbide elektronikoak datu pertsonalak 

biltzeko bitarteko posibletzat hartuko dira 

• Cookieak: webgune honek cookie teknikoak (zerbitzariak orrian sartzen denaren 

gailura bidaltzen dituen informazio fitxategi txikiak) erabil ditzake webguneak behar 

bezala funtzionatzeko eta ikusteko ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk 

gauzatzeko, baita cookie analitikoak, lehentasunezkoak eta/edo publizitatekoak ere, 

aldez aurretik baimena emanda. 

Webgunean eskuragarri dauden formularioetan eskatutako datuak, oro har, nahitaezkoak 

dira (eskatutako eremuan kontrakoa zehazten ez bada) ezarritako helburuak betetzeko. 

Datuak bidaltzeko beste baliabide batzuk erabiltzean, erabiltzaileak kasu bakoitzean 

beharrezkoa den informazioa baino ez du eman beharko. Alde horretatik, erabiltzaileak bere 

gain hartuko ditu gehiegizko datuen, datu zehaztugabeen edo datu desegokien ondoriozko 

balizko erantzukizunak, baldin eta datu horiek borondatez ematea erabakitzen badu, datuak 

biltzeko ezarritako bitartekoen bidez. 

4. Tratamenduaren mugak 
 

14 urtetik beherakoei ez zaie baimenik ematen beren datu pertsonalak webgune honetan 

gaitutako bitartekoen bidez emateko (zerbitzuak eskatzeko, harremanetarako edo mezu 

elektronikoak bidaltzeko prestatutako web-inprimakiak betetzea). Beraz, bitarteko horiek 

erabiliz datu pertsonalak ematen dituzten pertsonek formalki adierazten dute 14 urtetik 

gorakoak direla, eta Irungo udalak eta CBT Comunicación & Multimedia ez dute 

erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik. Eskainitako zerbitzuak 14 urtetik 

beherakoentzat badira, adingabearen gurasoen edo legezko tutoreen baimena lortzeko 

bitartekoak jarriko dira. 
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5. Informazioa datu-bilketan 
 

Datuak formulario baten bidez (online edo deskarga daitekeen formatuan) edo webgunean 

ezarritako beste komunikazio-kanal batzuen bidez biltzen badira, eragindako pertsonari 

informazioa emango zaio, datuak babesteko indarreko araudian ezarritakoaren arabera. 

Erabilitako bitartekoaren arabera emango zaie informazioa ukitutako pertsonei: 

• Formularioak (online eta deskarga daitekeen formatua): informazioa inprimakian 

bertan sartuko da. 

• Posta elektronikoa: informazioa hemen eskura daiteke: posta elektronikoei buruzko 

informazioa emateko betebeharra.  

• Cookieak: informazioa cookien politikan dago eskuragarri. Ikusi cookien politika. 

Erabiltzailea arduratuko da emandako datu pertsonalak egiazkoak eta zehatzak 

izateaz. Erabiltzailearen datuetan aldaketaren bat gertatzen bada, tratamenduaren 

arduradunari jakinarazi beharko zaizkio aldaketak, eguneratuta eduki ditzan. 

6. Segurtasun-neurriak 
CBT Comunicación & Multimediak Irungo udaleko tratamendu-arduradun gisa, segurtasun 

neurri egokiak hartzen ditu, datuak babesteko indarreko araudiaren arabera, webgune honen 

erabiltzaileek datuak babesteko duten oinarrizko eskubidea bermatzeko.  

Ezarritako segurtasun neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. 

eranskinean (segurtasun neurriak) ezarritakoekin (3/2010 Errege Dekretua, Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena). Neurri horiek 

Udalaren Segurtasun Politika osatzen duten dokumentuetan daude deskribatuta, eta, era 

berean, segurtasun-maila egokia bermatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta 

antolaketa-neurriak aplikatu dira, webgune honetan tratatutako datu pertsonalak ikusgai 

daude. 

7. Eskubideak 
Eragindako pertsonen eskubideak honako hauek dira: Irungo Udalak bere datu pertsonalak 

tratatzen ari den baieztatzea. Zure datu pertsonaletara sartzea, bai eta datu okerrak 

zuzentzeko eskatzea ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzea eskatzea, besteak beste, 

datuak jada beharrezkoak ez direnean datu horiek biltzeko helburuetarako. Egoera jakin 

batzuetan eskatzea: zure datuen tratamendua mugatzea; kasu horretan, Irungo Udalak 

rreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditu gordeko. Bere datuen 

tratamenduaren aurka egitea; kasu horretan, Irungo Udalak datuak tratatzeari utziko dio, 

ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo egon litezkeen erreklamazioak gauzatu edo 
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defendatzeagatik izan ezik. Bere datuen tratamendua barne, banakako erabaki 

automatizatuetarako. Datuen eramangarritasuna, ukitutako pertsonari emateko edo beste 

arduradun bati transmititzeko, formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa 

mekanikoan. Era berean, datuen tratamendua adostasunean oinarritzen bada, eskubidea du 

baimena ezeztatzeko, datuak babesteko indarreko araudian ezarritako moduan eta 

baldintzetan. 

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak balia 

ditzakezu, SACen edo egoitza elektronikoaren bidez (www.irun.org/sac). Erreklamazio bat ere 

aurkez dezakezu Irungo Udaleko Datuak Babesteko ordezkariaren aurrean, dpd@irun.org 

helbidean edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus). Informazio 

gehiago: www.irun.org/lopd. 

 

8. Posta elektronikoei buruzko 
informazioa emateko 
betebeharra 

CBT Comunicación & Multimedia Irungo Udaleko tratamendu-arduraduna den aldetik, 

hainbat helbide elektroniko ditu bere plataforman, kasu bakoitzean ezarritako 

helburuetarako komunikazio kanal gisa balio dutenak. Halaber, CBT Comunicación & 

Multimediak batzuetan, posta elektronikoa erabil dezake nolabaiteko harremana duen 

komunikazio kanal gisa. 

 

Tratamenduaren arduradunari buruzko datuak eta datuak babesteko ordezkariaren 

harremanetarako datuak Pribatutasun Politikako 2. atalean daude adierazita.  

Dagokion helburua kontuan hartuta, CBT Comunicación & Multimediak, postaren 

erabiltzaile/igorlearen datuak tratatzeko oinarri legitimatzailea, Irungo Udaleko 

tratamenduaren arduradun gisa jardunez, honako hau izango da: 

Erabiltzaile/igorleak emandako baimena, hala dagokionean, CBT Comunicación & 

Multimediak eskainitako edozein produktu edo zerbitzuri buruzko informazioa bidaltzeko 

erabiltzailearen baimenaren ondoriozko tratamenduarekin gertatzen den bezala. 

Kontratu harremana edo kontratu aurreko harremana egotea, tratamendua kontratu 

harremanen edo zerbitzuak ematearen ondorio den kasuetan.  

Tratamendua beharrezkoa denean interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 

arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako misio bat betetzeko.  
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Ez dago aurreikusita hirugarrenei datuak komunikatzea, ezta hirugarren herrialdeei edo 

nazioarteko erakundeei transferitzea ere, legezko betebeharra izan ezik.  

Posta elektronikoaren bidez jasotako datuak behar den denboran gordeko dira bildu ziren 

helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen 

erantzukizunak zehazteko.  

Posta-erabiltzaileek/igorleek datuak babesteko dituzten eskubideak Pribatutasun Politikaren 

7. atalean ezarritakoak dira. 

 


