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TRATAMENDUEN ERREGISTROA - SARREREN ERREGISTROA
SARREREN ERREGISTROA
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G) tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du, bai
beretzat, bai EUSKO IRRATIARENTZAT (A48139224), RADIO VITORIARENTZAT (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232); haiek tratamenduaren erantzuleak dira, eta, era
berean, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren erantzulea.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Erakundearen instalaziora datozen bisitarien sarbidea kudeatzea, presentziaren kontrola egiteko; langileen ordutegiaren kontrola, nominako datu aldakorretarako;
den identifikatzea.
gonbidatuen eta bertaratutako ikus-entzuleen bisiten kontrola; aparkalekurako sarbidearen kontrola; kontrata eta azpikontratetako langileen sarbidea; eraikinaren
ebakuazioaren kudeaketa.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
NAN/IFZ
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
ERREGISTRO PERTSONALAREN ZENBAKIA bertako langileentzat eta kontratentzat
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
IZEN-ABIZENAK
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
IBILGAILUAREN MATRIKULA, bertako langileek eta kontratek aparkalekura sarbidea izateko
Langileen IRUDIA
ENPLEGUARI BURUZKO DATUAK: lanpostua
Bertaratutako ikus-entzuleen izen-abizenak
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Langileak, kontratak eta instalaziora datozen bisitariak, oro har.
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
Kontratu-harremana: DBEOren 6.1.c) art.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
PROSEGUR (segurtasuna)
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
TISA (Bai Esan, harrera eta publikoarentzako arreta)
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Hilabete, bisitariak badira.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
Urtebete, kontratetako langileak badira.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Ez dago kudeaketa dokumentalik
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua
Zero Paper
Gonbidatuentzako sarrera-txartelen eskaerak
Kontraten txartel-eskaerak
DORLET: Pertsona eta ibilgailuen sarreren kontrola (PROSEGURek soilik erabiltzen du)
Plangintza: fitxaketak soldataren datu aldakorretara pasatzea
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Taldearen intranetaren barruan dago Zero Paper, taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean, eta Plangintzaren datuak datu-baseak kudeatzeko
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
beste zerbitzari batean daude, SORGIN izenekoan. Biek ala biek Segurtasuneko Eskema Nazionala betetzeko dokumentuan agertzen diren segurtasun-neurriak dituzte.
DORLET azpiegitura orokorretik bereizitako zerbitzari batean dago, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalaren dokumentu berean adierazitako neurriak ditu.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - BEKAK ETA PRAKTIKAK

BEKAK ETA PRAKTIKAK
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G), tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du
EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232); haiek tratamenduaren erantzule gisa dihardute, eta erakunde publikoa da beretzat
egiten duen tratamenduaren erantzulea.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko d+B7e Ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Bekadunen edo praktikak egiten ari direnen egonaldia kudeatzeko, taldearen erakundeetan praktiketan ari direnean, eta lan-poltsa eratzeko.
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
NAN/IFZ
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
ERREGISTRO PERTSONALAREN ZENBAKIA
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
IZEN-ABIZENAK
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
OSASUN-TXARTELA
HELBIDEA
TELEFONOA
IRUDIA
GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK
KONTU KORRONTEA
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: eskarmentua lanbidean, tituluak, prestakuntza-jarduerak, curriculum vitaea
HIZKUNTZAK
Hizkuntza-eskakizuna: euskara
BEKA-TUTOREAREN ALDEKO BALORAZIOAREN ZIURTAGIRIA
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Unibertsitateko edo Lanbide Heziketako ikasleak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Pertsonaren baimena: DBEOren 6.1.f) artikulua
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Hitzarmenak UPV-EHUrekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin.
zaizkien identifikatzea.
Sare publikoko lanbide-prestakuntzako zentroak.
Komunikazio sozialeko hedabideei (www.eitb.eus webgunea): hautagaiak eta hautatutakoak pdf formatuan argitaratzea, zenbakizko kode bat erabiliz.
Oro har, legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Datu pertsonalak urtebetez gordeko dira, EITB taldeko edozein enpresatan praktikak edo bekak amaitzen direnetik zenbatzen hasita.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
Datu pertsonal ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-aldia, zerga eragin duen gertaerari
dagokion ekitalditik zenbatzen hasita.
Praktiketan daudenak eta/edo bekadunak enplegu-poltsara igarotzen badira, enplegu-poltsan egon bitartean gordeko dira haien datuak; urtero eguneratuko dira, eta,
poltsatik ateratzen badira, urtebetez gordeko dira ondoren.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua
Zero Paper: Bekadunak
BEKADUNAK
META 4 (besteren aplikazio komertziala)
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

Taldearen intranetaren barruan dago Zero Paper, taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean. Gauza bera gertatzen da BEKADUNAK aplikazioarekin:
datuak datu-baseak kudeatzeko beste zerbitzari batean daude, SORGIN izenekoan. Biek ala biek Segurtasuneko Eskema Nazionala betetzeko dokumentuan agertzen diren
segurtasun-neurriak dituzte.
META4 aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkio zerbitzariari.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - LANGILEAK

LANGILEAK
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.
EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da EITB NET (A95267936), EUSKO IRRATIA (A48139224),
RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateen langileen kudeaketa.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Datu pertsonalak xede hauetarako kudeatzea: laneko harremana kudeatzeko, nominak prestatzeko eta datu aldakorrak sortzeko; ordutegiak, lanaldiak eta egin beharreko
den identifikatzea.
zereginak planifikatzeko; langileen prestakuntzarako; hizkuntza-eskakizunetarako; instrukzioko eta gaikuntzako prozesuetarako; laneko prebentzio eta osasunerako;
merkataritzako kontrataziorako; beste enpresei kontratatutako edo azpikontratatutako zerbitzuen betearazpena kudeatzeko; kontrata eta azpikontratetako langileen
zerrenda izateko. Bateraezintasunen kontrola. Baimenak eta lizentziak emateko eta kudeatzeko. Eraikinetako sarbideen segurtasun eta kontrolerako. Zehapen-espedienteak.
Barruko estatistikak kudeatzeko. Langileen ordezkaritzarekiko harremanetarako. Epailearen atxikipenak dibortzioengatik, maileguak ez ordaintzeagatik, isunengatik edo
beste prozesu batzuengatik. Ikus-entzunezko materiala hartu, editatu eta zabaltzeko, enpresako enplegatuak diren aldetik.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.

KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.

INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

NAN/IFZ
ERREGISTRO PERTSONALAREN ZENBAKIA
IZEN-ABIZENAK
OSASUN-TXARTELA
HELBIDEA
TELEFONOA
IRUDIA
GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK
KONTU KORRONTEA
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: eskarmentua lanbidean, tituluak, prestakuntza-jarduerak, curriculum vitaea
DATU EKONOMIKOAK, FINANTZARIOAK ETA ASEGURUETAKO DATUAK: nominako datu ekonomikoak, zerga-kenkarien datuak, erakundearekiko harremanarekin lotutako
aseguruak, kredituak eta/edo maileguak.
HIZKUNTZAK
Langileak
Laneko kontratua gauzatzea: DBEO 6.1.b) art.
Pertsonaren baimena, haren irudia/ahotsa igortzeko: DBEO 6.1.a) art.
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak.

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Laneko harremana izan bitartean eta hortik aurrera beste 6 urte, zerga eta merkataritzako araudia aplikatzeko
Kudeaketa dokumentala
Kudeaketa informatizatua:
ZERO PAPER, zenbait atal eta funtzionaltasunetan.
META 4
Taldearen intranetaren barruan dago Zero Paper, taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean.
META4 aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkio zerbitzariari.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - KONTSUMOA LAGUNTZAK-MAILEGUAK

KONTSUMOA: LAGUNTZAK-MAILEGUAK
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.
EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da gizarte-laguntzen kudeaketa, EITB NET (A95267936),
EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateei dagokienez.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Langileek beren nahiz seme-alaben ikasketetarako, laguntza medikoetarako eta desgaitasuna duten edo beren ardurapean dituzten senideak zaintzeko eskatutako eta
den identifikatzea.
jasotako gizarte-laguntzen erregistroa eta kudeaketa.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, telefonoa.
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Ezaugarri pertsonalen datuak: egoera zibila, jaioteguna, sexua, jaioterria, adina, nazionalitatea.
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Enpleguari buruzko xehetasunak: lanbidea, langilearen historiala, lanpostua, kategoria/maila
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Ekonomiko-finantzarioa: diru-sarrerak / errentak, zergen datuak (EITBrenak soilik), banku-datuak, pentsio-planak (Itzarri soilik)
Datu-kategoria bereziak: desgaitasun-maila (laguntzetarako soilik), gastu medikoen fakturak (kontsumorako maileguetan soilik).
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Langileak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Langileen ordezkariak.
zaizkien identifikatzea.
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honetan aplikatzekoak direnak.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Sei urtez, zerga eta merkataritzako araudia aplikatuta, laguntza edo kontsumorako mailegua ematen denetik aurrera.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua
ZERO PAPER: hitzarmen-eskaerak
META 4
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Taldearen intranetaren barruan dago Zero Paper, taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean.
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
META4 aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkio zerbitzariari.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - ARRISKUEN PREBENTZIOA

ARRISKUEN PREBENTZIOA
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.
EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da EITB NET (A95267936), EUSKO IRRATIA (A48139224),
RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateen arrisku-prebentziorako sistemaren kudeaketa.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Alderdi hauei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko: laneko arriskuen prebentzioa eta laneko eremuarekin lotutako beste protokolo batzuk, istripu eta ezbehar
den identifikatzea.
kopuruaren ikerketa, mekanismoak eta prebentzio-neurriak aktibatzeko eta ebaluazioak eta prebentziorako eta arriskuak desagerrarazteko neurriak egiteko.
Laneko segurtasunerako eta osasunerako arriskuak ebaluatzeko txostenak.
Langileen lan-baldintzen aldizkako kontrolen erregistroak.
Langileen osasunean eragindako kalteak jasotzeko erregistroak, eta zergatien ikerketa.
Langileen osasun-egoera kontrolatzeko jardunbidearen erregistroak (Osasunaren zaintza).
Langileari laneko arriskuen prebentzioari buruz emandako informazioaren eta prestakuntzaren erregistroak.
Lan-arriskuak prebenitzeko plana gauzatzea: arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren planifikazioa, langileentzako informazioa eta prestakuntza.
Segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
Prebentzioari etengabeko jarraipena egitea.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.

Nortasun-agiri ofiziala
Izen-abizenak
Posta-helbidea
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Irudia
Gizarte-segurantzako zenbakia
Mutualitatea
Lanpostua eta jarduera identifikatzea
Antzinatasuna lanpostuan
Laneko arriskuen prebentzioaren arloan emandako prestakuntza
Datu akademiko eta profesionalak
Aseguruak
Osasunari buruzko datuak
Hirugarren batzuen datuak (gertakarien lekuko edo jakitun direnak)
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo giza EITB taldeko enpresek kontratatutako langileak
talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri Lege-betebehar bat betetzea: langileak laneko arriskuetatik babestea: Lan Arriskuak Prebenitzeko 31/1995 Legea (LAPL)
juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Osasun-erakundeak (OSAKIDETZA).
zaizkien identifikatzea.
Aseguru-etxeak (MUTUALIA).
OHSAS arauaren auditoreak (AENOR).
Gizarte Segurantzako erakundeak.
Laneko arriskuen prebentzioan atribuzioak dituzten administrazio eta agintaritza publikoetako langileak, laneko arriskuen prebentzioaren arloko lege-betebeharrak betetzen
diren egiaztatzeko sarbidea eduki behar badute.
Osasun-arloko agintariei, osasunaren zaintzari buruzko dokumentazioa.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloan eskumenak dituzten langile-ordezkariak.
Prebentzio-zerbitzuetako langileak (kanpokoak nahiz barnekoak) eta haien lanarengatik edo laneko arriskuen prebentzioan eskumenak izateagatik prebentzioaren arloan
erantzukizunak dituzten enpresako kideak.
Laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateak.
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honetan aplikatzekoak direnak.
QUIRÓN.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Hamar urtez, abenduaren 27ko 7/2012 Lege Organikoa aplikatuta (lege horrek Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko Lege Organikoa, gardentasunari eta iruzur fiskalaren
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
aurkako borrokari eta Gizarte Segurantzari buruzkoa, aldatzen du).
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua
Zero Paper: prebentzioa eta osasuna
Excel
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean dago Zero Paper, eta hor Segurtasuneko Eskema Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen dira.
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - LANGILEEN AUKERAKETA

LANGILEEN AUKERAKETA
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G) kudeatzen du, tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa, bai
beretzat, bai EITB NET (A95267936), EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232); haiek dira tratamenduaren erantzuleak, eta, era
berean, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren erantzule.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Lanpostuak betetzeko behar diren datu pertsonalak kudeatzea, eta behin betiko zein behin-behinean bete beharreko lanpostuetarako hautaketa-prozesuen ondoriozko landen identifikatzea.
poltsa osatzea; hautaketa-prozesua gainditu ez duten pertsonen lan-poltsa osatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
NAN/IFZ
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
ERREGISTRO PERTSONALAREN ZENBAKIA
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
IZEN-ABIZENAK
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
OSASUN-TXARTELA
HELBIDEA
TELEFONOA
SINADURA
IRUDIA
GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK
KONTU KORRONTEA
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: eskarmentua lanbidean, tituluak, prestakuntza-jarduerak
EGOERA SOZIAL ETA PERTSONALAK
CURRICULUM VITAEA
Hizkuntza-eskakizunak: euskara
Hizkuntzen ezagutza
GIDABAIMENA
BEKA-TUTOREAREN ALDEKO BALORAZIOAREN ZIURTAGIRIA
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
EITBn lanpostua betetzeko hautagaiak.
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
Lan-poltsa osatzen duten pertsonak.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Gizarte-komunikazioko hedabideetara (erakundearen edo komunikazio digitaleko beste hedabide batzuen webgunea): hautagaiak eta hautatuko pertsonak pdf formatuan
zaizkien identifikatzea.
argitaratzea (identifikazio-kodea erabiliz).
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
CAMPO Y OCHANDIANO eta HUMAN, kanpoko hautaketa-prozesuak daudenean, edo enplegu-deialdi publikoak.
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Datu pertsonalak enplegu-poltsan egon bitartean gordeko dira; urtero eguneratuko dira, eta, poltsatik ateratzen badira, urtebetez gordeko dira ondoren.
Kudeaketa dokumentala
Kudeaketa informatizatua
META4
META4 aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkio zerbitzariari.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - ADMINISTRAZIOA

HARREMAN JURIDIKOA

ADMINISTRAZIOA
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.
EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da EITB NET (A95267936), EUSKO IRRATIA (A48139224),
RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateentzat egindako kontu-hartzailetza eta kontularitza zereginen kudeaketa.

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Aurrekontuetako eta kontularitzako jarduerari eta jarduera ekonomikoari buruzko informazio pertsonala kudeatzea. Erakundearen eta EITB taldeko enpresen jarduera
den identifikatzea.
ekonomiko eta finantzarioaren fiskalizazioa. Eskubideak, diru-sarrerak, gastuak eta ordainketak kontabilizatzea.
Jarduera ekonomiko eta finantzarioaren barne-fiskalizazioa (berrikustea): diru-sarrerak, gastuak, kontratuak, hitzarmenak, diru-laguntzak eta beste batzuk.
Urteko aurrekontu eta kontu orokorraren urteko likidazioa egitea.
Dokumentazio ekonomiko eta finantzarioa prestatzea, webgunean argitaratzeko.
Bitartekaritza, jarduera ekonomiko eta finantzarioa fiskalizatzeko kanpo-organoarekin: Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Kudeatuko diren pertsonak identifikatzeko datuak
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Nortasun-agiri ofiziala / IFK
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Posta-helbidea
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Datu ekonomiko eta finantzarioak
Bankuko eta zergetarako datuak
Transakzioei buruzko datuak: ondasun eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Kontu-hartzailetza eta/edo kontularitza egin behar zaien pertsonak.
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Lege-betebehar bat betetzea: DBEOaren 6.1.c) art.• 2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorra
oinarri juridikoa identifikatzea.
2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorra
2/2005 FORU ARAUA, martxoaren 10ekoa, Arabako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorra
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak; adibidez, Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
S2G (administrazioa)
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
Solunion (aseguruak eta kauzioa)
Axesor (bezeroen arriskuaren kudeatzailea)
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Dena delako administrazioaren xedeari espezifikoki aplikatu beharreko araudiarekin lotuta, zenbat denbora gordeko den.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua
Oracle FINANCIALS (ERP)
META4
HKEE
Auditore finantzarioa: PFK Attest
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
META4 eta Oracle FINANCIALS aplikazio komertzialak dira. Haien datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatuetan gordetzen dira, eta Segurtasuneko
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
Eskema Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - HISTORIA KLINIKOA

HARREMAN JURIDIKOA

HISTORIA KLINIKOA
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.

EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da historia klinikoaren kudeaketa, EITB NET (A95267936),
EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateei dagokienez.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Historia klinikoaren eta osasun-espedienteen ondoriozko informazio pertsonalaren kudeaketa; programen emanaldian parte-hartzaileei, kolaboratzaileei edo ikus-entzuleei
den identifikatzea.
gertatutako gorabehera medikoen kudeaketa.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
NAN/IFZ
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
ERREGISTRO PERTSONALAREN ZENBAKIA
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
IZEN-ABIZENAK
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
GIZARTE-SEGURANTZAKO ZENBAKIA
OSASUN-TXARTELA
HELBLIDEA
TELEFONOA
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
LANPOSTUA
Pertsonak artatzearekin lotutako OSASUN-DATUAK
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Historia klinikoa: enplegatuak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
Gertaera medikoen kudeaketa: bisitariak
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Aurrez zegoen harreman juridikoa: laneko kontratua: DBEOren 6.1.b) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
Lege-betebeharra betetzea: Laneko Arriskuen Prebentziorako Lega: DBEOren 6.1.c) art.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Quirón, kanpoko prebentzio-zerbitzua.
zaizkien identifikatzea.
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
QUIRÓN
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten. Amaia Uribek (AEB) eta Jon Artanok (Latinoamerika) beren lan-eremuetarako osasun-laguntzako aseguru bat daukate
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
kontratatuta. Sanitasek ematen digu zerbitzua. Izen-abizenak, NAN/pasaportea eta jaioteguna jakinarazten zaizkio.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Bost urtez, laneko harremana amaitu ondoren, Pazientearen Autonomiaren 41/2002 Legea aplikatuta.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa informatizatua:
eta/edo informatizatua identifikatzea.
MEDTRA
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
MEDTRA aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta hor Segurtasuneko Eskema
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen dira. Segurtasun-administratzaileen kudeaketa-kontuen bitartez ezin da sartu datu medikoetara. Uneotan, QUIRÓN SALUDeko
zuzendari medikoak soilik du horietarako sarbidea.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - BIDEOZAINTZA

BIDEOZAINTZA-SEGURTASUNA
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G), tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du, bai
beretzat, bai EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232); haiek tratamenduaren erantzule gisa dihardute, eta erakunde publikoa
da beretzat egiten duen tratamenduaren erantzulea.
•Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo, Bizkaia
•Telefonoa: 94 656 3000
•Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
•Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen EITB, ETB, EUSKO IRRATIA eta RADIO VITORIA dauden eraikinetan pertsonen eta instalazioen segurtasunerako dauden ikus-entzunezko grabazio-mekanismoen bitartez
den identifikatzea.
lortutako informazio pertsonalaren kudeaketa.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Irudia
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Enpresako langileak.
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
Gonbidatuak eta bisitariak.
Azpikontratetako langileak.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
PROSEGUR (segurtasuna)
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Hilabetez, gehienez ere.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa informatizatua:
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Grabazio komertzialeko aplikazioa eta bideoak ikusteko aplikazioa. PROSEGURek eman ditu.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Segurtasuneko burua soilik sar daiteke grabatzeko eta grabazioak ikusteko mekanismoetara.
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - AHOLKULARITZA JURIDIKOA

AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu, eta EITBri ematen dio horren berri, hura delako administrazio-zerbitzu orokorren hornitzailea.
EITBk kudeatzen ditu, tratamenduaren arduradun gisa, zerbitzu zentralak, eta kudeaketa horren barruan sartzen da EITB NET (A95267936), EUSKO IRRATIA (A48139224),
RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB (A48139232) merkataritza-sozietateei dagokien aholkularitza juridikoa.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Taldeko merkataritza-sozietateei lege-aholkularitza emateko eta haien defentsa juridikoa egiteko zereginei lotutako informazio pertsonalaren kudeaketa eta judizioko eta/edo
den identifikatzea.
administrazioko prozeduren kudeaketa.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Izen-abizenak
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Nortasun-agiri ofiziala
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Posta-helbidea
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Jaioterria eta jaioteguna
Inguruabar sozialak
Datu akademikoak, profesionalak eta enplegukoak
Informazio komertziala
Datu ekonomiko eta finantzarioak
Arau-hausteen datuak
Osasunari buruzko datuak
Datu sindikalak
Tartean dauden beste datu-kategoria berezi batzuk
Erantzukizun zibileko edo ondarezko erantzukizuneko erreklamazioetan jasotako datuak
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo giza Dagokion arloko aholkularitzaren xede diren administrazio- eta judizio-prozedurekin lotutako pertsonak.
talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri Lege-betebeharra betetzea: DBEO 6.1.c) art.
juridikoa identifikatzea.
Dena delako jurisdikzio-eremuarekin lotutako lege prozesalak eta substantiboak.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
Prokuradoreak:
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
•Perez - Mulet Procuradores
•Gloria Rincón
•Itziar Otalora
Peritoak:
•Jesus Mª Gómez Tomé
Abokatuak:
•SAMU, SL
•Amilibia y Lavandero, Abogados
•J& A. Garrigues, SLP
Notarioa:
•Carlos Ramos Villanueva
Auditoretza finantzarioa
•PFK Attest
Herri Kontuen Euskal Epaitegia
Eusko Jaurlaritza
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Dena delako prozeduraren preskripzio-aldia, kasuan-kasuan aplikatu beharreko erreferentziako araudiaren arabera.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala eta kudeaketa informatizatua MATRIX-LEX aplikazioarekin eta ZERO PAPER barruan, merkataritzako kontratuen kudeaketarako. Giza Baliabideen
eta/edo informatizatua identifikatzea.
eremuko auzibideetarako, epaiketen ZERO PAPER aplikazioa.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
MATRIX-LEX aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta hor Segurtasuneko Eskema
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen dira. Taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean dago Zero Paper, eta hor Segurtasuneko Eskema
Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen dira.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - DOKUMENTU-FUNTSAK

DOKUMENTU-FUNTSAK
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOA (Q0191001G), EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETB
(A48139232) dira tratamenduaren erantzuleak, hurrenez hurren, beren eskumeneko eremuan eta gauzatzen duten jardueran
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Irrati eta telebistako programen barruko informazio pertsonalaren kudeaketa. Informazioaren oinarria hau izan daiteke: prentsa-dokumentuak, audio- eta bideo-euskarriak
den identifikatzea.
eta editatzeko nahiz EITB taldeko erakundeen bitarteko telematikoen, sare sozialen, hedabideen eta/edo argitalpenen bitartez hedatzeko beste euskarri informatizatu
batzuk.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
IRUDIA
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
AHOTSA
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Parte-hartzaileak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Interes publikoa eta interes legitimoa: DBEOaren 6.1.e) eta f) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak, eta taldeko erakundeetan, sare sozialetan, hedabideetan eta/edo argitalpenetan
zaizkien identifikatzea.
jakinaraztekoak.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Denbora mugagabean, artxibo historikoa delako, ahazteko eskubidea baliatu ezean.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua:
Hemeroteka
MAMA (Media asset management)
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Hemeroteka eta MAM taldea intranetean daude, HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean , eta hor Segurtasuneko Eskema Nazionalean adierazitako
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
neurriak aplikatzen dira.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - PARTAIDETZA INTERAKTIBOA

HARREMAN JURIDIKOA

PARTAIDETZA INTERAKTIBOA
EITBNETek (A95267936), tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G), EUSKO
IRRATIA (A48139224), RADIOI VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232), eta beretzat egiten duen tratamenduaren erantzulea da.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Hauei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa: lehiaketak, zozketak, argazki eta bideoen erreprodukzioa eta emisioa, newsletterren bidalketa, WhatsApp Gestión
den identifikatzea.
kudeatzea eta kontsulta, zalantza, kexa eta iradokizunei erantzutea. EITB zerbitzuen erabiltzaileen komunitatea, edozein plataformatan.
0tik 14 urtera bitarteko haurren komunitateari buruzko informazioaren kudeaketa (HIRU 3).
Ekitaldi eta zozketetarako gonbidapenak bidaltzea bitarteko fisiko nahiz elektronikoen bidez, baita EITB taldea ostatzen duten erakundeen jarduera eta zerbitzuak ere.
Gogobetetasunari eta zerbitzuaren kalitateari buruzko inkestak egitea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
IP helbidea
EiTB hedabideen kontsumo-ohiturak
Gomendioak
Generoa
Jaioteguna
Ezaugarri fisikoak
Ikasketak eta lanbidea
Libre dagoen
Eskarmentua telebistan
Iritziak
Hobespenak / Profilak eta interes-eremuak
Egokitasun medikoa
Bankuko datuak
Izen-abizenak eta banku-datuak, sariak entregatzen badira eta EiTBren produktuak saltzen badira
Izen-abizenak eta banku-datuak, sariak entregatzen badira
Lege-ordezkarien datuak, parte-hartzaileak adingabeak badira; adingabea identifikatzeko datuak: (izen-abizenak, jaioteguna, helbidea, euskararen erabilera, urtebetetzeargazkia eta komunitateko bazkide-zenbakia)
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Taldeak sortutako programa edo jarduerei buruzko interesa adierazteko EITBrekin harremanetan jartzen diren pertsonak.
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
Herritarrak, oro har.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak (hartzaileak), baita zerbitzuari euskarri emateko beharrezko direnak ere (tratamenduaren
zaizkien identifikatzea.
arduraduna).
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
TISA (Bai Esan)
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
GFI Norte (informatika)
UTE DESINOR - CERTIOREM – SERIKAT (informatika)
LANALDEN
GLOBOMEDIA (Conquis)
PAUSOKA (Hiru3)
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Urtebetez, erakundearekiko harremana edo kontsultaren kudeaketa amaitzen denetik.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
Adingabeen komunitateari dagokionez, 14 urte bete arte, borondatez baja ematen diotenean izan ezik.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua:
HIRU
Newsletter
Erabiltzaileen erregistroa
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Aipatutako hiru aplikazioak eta haien datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatuetan gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - GARDENTASUNA

GARDENTASUNA
EITBk, tratamenduaren erantzule gisa, jarduera hori kudeatzen du, erakunde publikoa denez arauz behartuta baitago.
•EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOA (Q0191001G)
•Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo, Bizkaia
•Telefonoa: 94 656 3000
•Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
•Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Herritarrekiko harremanei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, gardentasunaren eremuan, informazio publikora sartzeari buruzko araudia aplikatuz.
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
INTERESDUNAK
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
NAN/IFZ
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Izen-abizenak
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Posta-helbidea
Helbide elektronikoa
HARREMAN JURIDIKOA

GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARITZA
Izen-abizenak
Prestakuntzari eta lanbideko ibilbideari buruzko profil profesionala
Agenda publikoa eta lanekoa
Soldata eta ordainsariak
Ordezkaritza gastuak
Dietak eta bidaia-gastuak
Sare sozialetako kontuak
Interesen, jardueren eta ondasunen adierazpena
PFEZ kontzeptuko tributu-deklarazioak (errenta laburpenaren ziurtagiria)
LANPOSTUEN ZERRENDAK
Lanpostuen zerrendak, plantillak, lanpostuen katalogoak edo dokumentu baliokidea; langile mota orori buruzkoa izan behar du, postu bakoitza nork betetzen duen adierazi,
eta haiekiko harreman juridikoari buruzko informazioa bildu behar du

KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.

ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

OBRA, ZERBITZU ETA HORNIKUNTZA KONTRATAZIOAK
Lizitazioen ebazpenean eta sinatutako hitzarmenetan jasotako datu pertsonalak
Jarduera profesionala EITBn betetzen duten zuzendariak
Gobernu-organoak
Hornitzaileak
Herritarrak, oro har.
Lege-betebeharra betetzea: Datuak Babesteko Europako Erregelamendua, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
gobernu onari buruzkoa) ezarritakoaren arabera. 9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuena.
Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak.
Informazio publikoa.

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Gardentasunaren xede den eremu bakoitzeko legeria sektorialak estatuko legeriari jarraikiz ezarritakoak (autonomia-erkidegoko Gardentasun Legea, onartzen den unetik).
Kudeaketa dokumentala
Kudeaketa informatizatua:
www.eitb.eus webgunean argitaratzeko, Content Management System (geurea)
CMS aplikazioa geurea da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - KONTRATAZIOA

HARREMAN JURIDIKOA

KONTRATAZIOA
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G), tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du EUSKO
IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232), beretzat egiten duen tratamenduaren erantzulea da, halaber.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Esleipen, kontratazio, fakturazio eta administrazio orokorreko prozesua kudeatzea, askotariko zerbitzuak gauzatzeko kontratatutako kanpo-erakundeei dagokienez.
den identifikatzea.
Enpresa hautagai eta esleipendunetako langileen profil teknikoak kudeatzea. Eskatutako curriculumetan emandakoak dira.
Segurtasuna kudeatzea eta kontratetako eta azpikontratetako langileek instalazioetara duten sarbidea kontrolatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.

HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.

INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

Izen-abizenak
Nortasun-agiri ofiziala
Posta-helbidea
Telefonoa
Curriculum vitae
Kontrataziora aurkezten diren profesionalak
Jarduera profesionala EITBk kontratatutako enpresetan betetzen duten pertsonak.
Enpresen ordezkariak
Tratamenduaren erantzule den erakundearen eta zerbitzu-hornitzailearen arteko kontratua gauzatzea. Oinarria: Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren
6.1.b) artikulua.
Lege-betebeharra betetzea (9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuena). Oinarria: Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.c)
artikulua.
Sarbideen kontrola kudeatzeko interes legitimoa. Oinarria: Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua.
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
S2G (administrazioa)
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Datu pertsonalak kontratu-harremana izan bitartean gordeko dira, eta, horren ondoren, beste hamar urtez, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari
dagokion preskripzio-aldia, zerga eragin duen gertaerari dagokion ekitalditik zenbatzen hasita.
Kontratazio-espedienteetan, kontratetako langileen CVak eskatzen badira, esleitu ondoren eskaintzak atzera botatzeko sei hilabete dituztela ohartarazten zaie, eta
esleipendun suertatu direnei buruzkoak ezabatu egiten dira.
Kudeaketa dokumentala soil-soilik.
Erosketen sailak aplikatzen ditu neurriok, eta lizitazio publikoei dagozkien artxiboetan eransten ditu informazio pertsonalak.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - HIZKUNTZAK IKASTEKO PROZESUA

HARREMAN JURIDIKOA

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.

KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.

INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

HIZKUNTZAK IKASTEKO PROZESUA
Erakunde bakoitzak kudeatzen ditu beretzat datu pertsonalak .
EITBk kudeatzen du, tratamenduaren arduradun gisa, taldeko merkataritza-sozietateentzako zerbitzua, zerbitzu orokorren prestazioaren esparruan.
Informazio pertsonala kudeatzea langileen hizkuntza-prestakuntzari eta, hala badagokio, hizkuntza-eskakizunen lorpenari jarraipena egiteko.
Izen-abizenak
Nortasun-agiri ofiziala
Posta-helbidea
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Jaioteguna
Gizarte Segurantzako zenbakia
Datu akademiko eta profesionalak
Enplegatuak
Lege-betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) art.
10/1982 Legea, abenduaren 24koa, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizkoa
16/1997, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
Bai&By
AURTENBAI (HABErenak dira)
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Prestakuntza-batzordea (alderdi soziala).
ARAUDIKO ERREFERENTZIA
BOST URTEZ, ziurtagiriak izan ezik.
Horiek langileen espedientean artxibatuko dira.
(Langileen prestakuntza-espedientea) Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak (COVASED) dokumentuetarako onartutako ebaluazio-taulen proposamena.
Batzordea azaroaren 21eko 232/2000 Dekretuak onartu zuen (Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak
onartzen dituena).
Kudeaketa dokumentala
Kudeaketa informatizatua: META4
META4 aplikazio komertzial bat da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkio.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - GOBERNU-ORGANOKO KIDEAK

HARREMAN JURIDIKOA

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.

KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.

GOBERNU-ORGANOKO KIDEAK
Erakunde bakoitzak bere datu pertsonalak kudeatzen ditu.
EITBk kudeatzen du, tratamenduaren arduradun gisa, taldeko merkataritza-sozietateentzako zerbitzua, zerbitzu orokorren prestazioaren +C21esparruan.
Gobernu-organoetako kideei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, baita haien jardueraren gestioari buruzkoa ere.
Izen-abizenak
Nortasun-agiri ofiziala
Posta-helbidea
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Jaioteguna
Datu akademiko eta profesionalak
Enpleguaren datuak
Banku-datuak
Gobernu-organoetako kideak
Izendapena eta kargua onartzea: DBEOaren 6.1.b) art.
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Erakundean duen kargua utzi arte. Hortik aurrera, parametro hauen arabera gordeko da dokumentazioa:
Informazio ekonomikorik gabeko dokumentazioa: Kontratuak irauten duen denbora osoan, eta beste 5 urtez baja hartzen duen egunetik aurrera
Informazio ekonomikoa duen dokumentazioa: hamar urtez, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-aldia, zerga eragin duen gertaerari
dagokion ekitalditik zenbatzen hasita.

INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

Izendapenei eta kargu-uzteei buruzko datuak erakundearen artxibo historikoan agertuko dira, eta datu hauetara mugatuko da erreferentzia: kideen identifikazio-datuak,
kargua eta agintaldia.
Kudeaketa dokumentala eta, hala badagokio, Eusko Legebiltzarraren webgunean, haiek arduratzen baitira EiTBko administrazio-kontseiluko kideak izendatzeaz eta kargutik
kentzeaz.
Administrazio Kontseiluko idazkaria soilik sar daiteke.

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - EKITALDIAK

EKITALDIAK
EITB - EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOAK (Q0191001G) kudeatzen du, tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa EUSKO
IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232); haiek tratamenduaren erantzule gisa dihardute, eta erakunde publikoa da, halaber, beretzat
egiten duen tratamenduaren erantzulea.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen EITB taldeko erakundeek antolatutako edo parte hartutako ekitaldi, jardunaldi eta gertakizunen hedapenari, informazio-eskaerari, inskripzioari eta garapenari buruzko
den identifikatzea.
informazio pertsonala kudeatzea. Parte-hartzaileen irudi-eskubideak erabiltzeko baimenak. EITB taldeko erakundeek antolatutako edo parte hartutako ekitaldien garapenari
buruzko ikus-entzunezko materiala lortzea, eta webgune, sare sozial, hedabide eta informazio-buletin edo argitalpenen bitartez zabaltzea. Beste ekitaldi batzuetarako eta
EITB taldea osatzen duten erakundeen jarduera eta zerbitzuetarako gonbidapenak bidaltzea, bitarteko fisiko eta/edo elektronikoen bidez. Gogobetetasunari eta zerbitzuaren
kalitateari buruzko inkestak egitea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Izen-abizenak
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Nortasun-agiri ofiziala
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Posta-helbidea
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Helbide elektronikoa
Telefonoa
Jaioteguna
Datu akademiko eta profesionalak
Irudia/audioa
Hizkuntzak eta hizkuntza-eskakizuna
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Ekitaldietan parte hartzen duten enpresako kideak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
Publikoa eta herritarrak, oro har
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak, baita ekitaldia webgunearen, sare sozialen, hedabideen eta informatzeko buletinen edo
zaizkien identifikatzea.
argitalpenen bitartez zabaltzeko aplikatu beharrekoak ere.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
TISA (papera)
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
MBN
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Datu pertsonal ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-aldia, gertaeraren ekitalditik zenbatzen
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
hasita.
Gainerako xedeetarako datuak interesdunak aurka egin arte gordeko dira, edo aurka egindakoa tratamenduari baja eman arte.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Kudeaketa dokumentala
eta/edo informatizatua identifikatzea.
Kudeaketa informatizatua:
HIRU
Newsletterra
Erabiltzaileen erregistroa (KOMUNITATEA)
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Aipatutako hiru aplikazioak eta haien datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatuetan gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - TELEMARATOIA

TELEMARATOIA
ETB telebistak kudeatzen ditu datu pertsonalak.
EITBk, tratamenduaren arduradun gisa, sustapeneko eta komunikazioko zerbitzua kudeatzen du.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Kausa sozialetarako dohaintza ekonomikoa sustatzeko esku hartzeei buruzko informazio pertsonala kudeatzea.
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Izen-abizenak
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Nortasun-agiri ofiziala
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Posta-helbidea
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Telefonoa
Banku-datuak
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Parte-hartzaileak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
K2000 ekoiztetxea
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
- LANALDEN (CALL CENTER)
- IMPRONTA (web bidezko ekarpenak)
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Ekitaldia egitearekin lotutako gestioak amaitu arte. Datu ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
preskripzio-epea, gertaerari dagokion urteko ekitalditik zenbatzen hasita.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
EiTBn ez da ezer egiten.
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - KONTAKTUAK

KONTAKTUAK
EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOA (Q0191001G), EUSKO IRRATIA (A48139224), RADIO VITORIA (A01026699), EITB NET eta ETB
(A48139232) dira beretzat egiten duten tratamenduaren erantzuleak. Erakunde publikoak ordezkaritza-eginkizuna bete dezake EITB taldea osatzen duten erakundeentzat
egiten dituen zerbitzu orokorren barruan.
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia
Telefonoa: 94 656 3000
Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Erakundearentzat interesgarriak diren sektore publiko nahiz pribatuko pertsonekiko komunikazioa kudeatzea.
den identifikatzea.
Ekitaldiak, produktuak eta zerbitzuak ezagutzera emateko informazioaren bidalketa kudeatzea.
EiTBk sustatutako edo antolatutako ekitaldietako parte-hartzea kudeatzea. Webgunearen nahiz sare sozialen bidez eta erakundearen jarduera ezagutarazteko argitalpenen
bitartez zabaldu ahal izango dira.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
Izen-abizenak
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Posta-helbidea
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Helbide elektronikoa
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Telefonoa
Lanbidea
Enpresa
Kargua
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Erakundearentzako interesgarriak izan daitezkeen sektore publiko nahiz pribatuko pertsonak, hedabideak, kazetariak, influencer rak, socialité ak, celebrity ak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
EJIE (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea).
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Pertsonak tratamenduari aurka egin nahi diola adierazi arte gordeko dira datu pertsonalak, edo enpresako erreferentzia-karguarekin lotura eten arte, eta urtero
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
eguneratuko dira.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Outlook posta elektronikoko aplikazioaren bitartezko kudeaketa informatizatua, zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzeko.
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
EJIEk kudeatzen du erabat.
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - PRIBATUTASUN-ESKUBIDEAK

PRIBATUTASUNAREKIN LOTUTAKO ESKUBIDEAK BALIATZEA
Erakunde publikoak artatzen eta erantzuten ditu pribatutasunarekin lotutako eskubideak baliatzeko eskaerak, EITB taldearen gardentasun-esparruan, eta taldeak datuak
babesteko ezarritako ordezkariak erantzuten die.
HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen Datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eskubideak baliatzeko egiten diren eskaerei erantzutea, eta haiek kudeatzea eta ebaztea. Izen-abizenak
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
NAN
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
Posta-helbidea
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
Helbide elektronikoa
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
Telefonoa
Eskaera, erantzuna eta ebazpena
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
Eskatzaileak
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
Lege-betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) art.
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak Urtebetez, eskubideak baliatzeko prozesua amaitzen denetik aurrera, edo, bestela, kontrol-agintariak erabaki irmoa ematen duen unetik aurrera.
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
Dokumentala EiTBk partekatutako biltegi-zerbitzuaren O:\ direktorioan, www.eitb.eus webgunean eta posta elektronikoz eskura daitekeen pdf formatuko inprimakiaren
eta/edo informatizatua identifikatzea.
bitartez.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
Posta EJIEn dago ostatatuta, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalaren neurriak betetzen ditu. Kudeaketa dokumentalaren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.
zerbitzari birtualizatuetan gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.
HARREMAN JURIDIKOA

TRATAMENDUEN ERREGISTROA - NEWSLETTERRA

HARREMAN JURIDIKOA

HELBURUA: datu pertsonalen tratamendu espezifikoa zer xedetarako erabiltzen
den identifikatzea.
TRATATUKO DIREN DATU PERTSONALAK: zuzenean nahiz zeharka
pertsonengandik bildutako datuak, tratatuko diren datuen xedea edo xedeak
garatzeko beharrezko direnak identifikatzea, eta berariaz aipatzea bereziki
babestuta dauden datu pertsonalak edo behar diren datu-kategoria bereziak.
KOLEKTIBOAK: datu pertsonalen bilketa eta tratamendua zer kolektibori edo
giza talde bereziri buruzkoa den identifikatzea.
ZILEGITASUN-TITULUA: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen
oinarri juridikoa identifikatzea.
HARTZAILEAK: hirugarren batzuei datu pertsonalen zer jakinarazpen egiten
zaizkien identifikatzea.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAK: datu pertsonaletarako sarbidea zer
zerbitzu-hornitzailek duten identifikatzea.
NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK: datu pertsonalen nazioarteko
transferentziak zer kasutan egiten diren identifikatzea.
DATU PERTSONALAK ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN: erakundean datuak
zenbat denboraz tratatuko diren identifikatzea.
INFORMAZIOAREN KUDEAKETA: datu pertsonalen tratamendu dokumental
eta/edo informatizatua identifikatzea.
INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA: datu pertsonalen tratamenduarekin
lotutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak identifikatzea.

NEWSLETTERRA
EITBNETek (A95267936), tratamenduaren arduradun gisa, sarreren erregistroa kudeatzen du EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G), EUSKO
IRRATIA (A48139224), RADIOI VITORIA (A01026699) eta ETBrentzat (A48139232), eta beretzat egiten duen tratamenduaren erantzulea da.
Harpideentzat EITB taldeari buruz informatzeko aldizkari digitalaren bidalketa, ekitaldi eta zozketetarako gonbidapenen bidalketa elektronikoa eta EITB taldea ostatzen
duten erakundeen jarduera eta zerbitzuei buruzko informazioaren bidalketa kudeatzea.
Izen-abizenak
Helbide elektronikoa

Eskatzaileak
Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.
Pertsonak tratamenduari aurka egin nahi diola adierazi arte gordeko dira datu pertsonalak.
Kudeaketa informatizatua:
Newsletterra bidali eta kudeatzeko, Content Manager System aplikazioarekin (geurea).
CMS aplikazioa geurea da; haren datuak taldearen HW azpiegituraren barruko zerbitzari birtualizatu batean gordetzen dira, eta Segurtasuneko Eskema Nazionalean
adierazitako neurriak aplikatzen zaizkie.

