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1 TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA
1.1 Pertsonen eta giza-baliabideen kudeaketa
KATEGORIA

IDENTIFIKAZIOA

Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik
izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren
ordezkariarenak
eta
babesaren delegatuarenak.

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

Pertsonen eta giza-baliabideen kudeaketa Kontratuak,
nominak, gizarte segurantza, eta antolakuntzako
langileekin zerikusia duena izapidetzeko beharrezkoak
oro.

Agirrelanda kalea, 2 - 01013 Gasteiz
IFK: A01005230
Telefono-zenbakia: 945 16 10 54
Datuak babesteko delegatua: Kontratazio-arduraduna
(tuvisa.contratacion@vitoria-gasteiz.org)

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den
kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz
kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko (DBEO, 6.1
b artikulua)
Interesdun-kategorien
deskribapena.
Datu
kategoriak

pertsonalen

Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien
hartzaileen
kategoriak,
hirugarren
herrialdeetako
zein

Langileak eta langile izan daitezkeenak.
•

Identifikazio-datuak: Izen-abizenak, telefonoa,
helbidea, NANa, gizarte segurantzaren zenbakia.

•

Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiaegoera, jaioteguna eta jaiolekua, adina, sexua.

•

Ikasketa eta lanbide arloko datuak: prestakuntza,
tituluak,
lanbide esperientzia.
Bertaratzea,
ordutegiak.

•

Ekonomikoak:
ekonomikoak.

•

Datu-kategoria berezia: osasuna eta afiliazio
sindikala.

•

Zerga kontuetan eskumenak dituen herriadministrazioa: Zergei buruzko Foru Araua.

•

Gizarte Segurantza: 1/1994 Legegintzako Errege
Dekretua,
ekainaren
20koa,
Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina

banku-datuak,

nominako

datu

KATEGORIA
nazioarteko erakundeetako
hartzaileak barne.

Ahal
denean,
datukategoria
bakoitza
ezabatzeko aurreikusitako
epeak.

Ahal
denean,
segurtasuneko
neurri
tekniko
eta
antolakuntzakoen
deskribapen orokorra

IDENTIFIKAZIOA
onetsi duena
•

Lan
arloan
zein
laneko
arriskuen
prebentzioarenean eskumenak dituzten herriadministrazioak:

•

Banku-erakundeak: nominaren kudeaketa.

Datuak gordeko dira gutxienez 4 urtez harreman juridikoa
bukatzen denetik / Datuak blokeatuko dira lanharremanetik
sortutako
erantzukizunen
epearen
bitartean. (Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu
Bategina onetsi zeneko azaroaren 14ko 5/2000
Legegintzako Errege Dekretua, 21. artikulua)
Antolakuntzaren segurtasun politikak

1.2 Langileen hautaketa
KATEGORIA
Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren ordezkariarenak eta babesaren delegatuarenak.

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

IDENTIFIKAZIOA

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A
Langileen hautaketa. Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko (DBEO, 6.1 b artikulua). (5/2015 Legegintzako
Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina
onartzen duena).

Interesdun-kategorien deskribapena.

•

Herritarrak

•

Eskatzaileak

Datu pertsonalen kategoriak

•

Identifikazio-datuak: Izen-abizenak, telefonoa,
posta elektroniko, helbidea, sinadura elektronikoa.

•

Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiaegoera, jaioteguna eta jaiolekua, adina, sexua.

•

Besterik: interesak, iritziak, balioespen psikoteknikoak.

•

Ikasketa eta lanbide arloko datuak: Tituluak, postuak/karguak, curriculuma, prestakuntza, laneskarmentua.

•

Osasuna: gaitasun fisikoa zein psikofisikoa.

•

Hautaketa-prozesuan parte hartzen duten hirugarrenak, eta hirugarren interesatu eta legitimatuak.

•

Gasteizko Udala

Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako zein nazioarteko erakundeetako
hartzaileak
barne.
Ahal
denean,
datukategoria bakoitza ezabatzeko aurreikusitako epeak.

Hautaketa-dosierraren harreman juridikoak iraun bitarteko tratatzen dira. Gero, datuak erantzukizun juridikoak
preskribatzeko epea amaitu arte gordetzen dira.

Ahal denean, segurtasuneko neurri tekniko eta an-

Segurtasun politikak

KATEGORIA
tolakuntzakoen deskribapen
orokorra

IDENTIFIKAZIOA

1.3 Zerbitzuaren erabiltzaileen kudeaketa
KATEGORIA
Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren ordezkariarenak eta babesaren delegatuarenak.

IDENTIFIKAZIOA

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ

KATEGORIA

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

IDENTIFIKAZIOA
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A
Bidaiarientzako garraioaren, publizitatearen, aparkalekuen, eta ibilgailuak kentzeko zerbitzuak ustiatu eta
kudeatzea, bai eta Gasteizko Udalak agindutako eta
Sozietatearen Estatutuetako helburu sozialean adierazitako beste batzuk ere. Kexu, erreklamazio eta iradokizunen kudeaketa. Galdutako gauzak.
Interes publikoa, Udalak emandako kudeatzeko mandatuaren arabera (DBEO, 6.1 e artikulua) Interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a artikulua)

Interesdun-kategorien deskribapena.

Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako zein nazioarteko erakundeetako
hartzaileak
barne.

•

Herritarrak

•

Bidaiariak

•

Zerbitzu-erabiltzaileak

•

Identifikazio-datuak: Izen-abizenak, telefonoa, eposta, helbidea, NANa, garraio-titulua.

•

Ezaugarri pertsonalak: Jaioteguna, adina, hizkuntza.

•

Inguruabar sozialak: Lizentzia eta baimenak. Galdutako gauzak.

•

Informazio komertziala: jarduera eta negozioak;
jarduera-mota.

•

Ekonomikoak: banku-datuak, ordainketa eta kobrantzak.

•

Transakzioak: ondasunak eta zebitzuak; besterik:
zerbitzuen data eta orduak.

•

Garraioaren alorrean eskumena duten administrazioak

•

Gasteizko Udala

•

Euskotren - Ferrocarriles Vascos S.A.

Ahal
denean,
datukategoria bakoitza ezabatzeko aurreikusitako epeak.

Harreman juridikoa bizirik iraun bitartean gordetzen
dira.

Ahal denean, segurtasuneko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen
orokorra

Antolakuntzaren segurtasun politikak.

1.4 Kontratatzailearen profila eta hornitzaileen kudeaketa
KATEGORIA
Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren ordezkariarenak eta babesaren delegatuarenak.

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

Interesdun-kategorien deskribapena.

IDENTIFIKAZIOA

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A
Kontratazioaren eta entitate hornitzaileen kudeaketa,
kontratazioa behar bezala garatu eta burutu dadila
kontrolatzeko asmoz. 9/2017 Legea, urriaren 30ekoa,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.
•

Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, eposta, helbidea.

•

Ikasketa eta lanbide arloko datuak: datu profesio-

KATEGORIA

Datu pertsonalen kategoriak
Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako zein nazioarteko erakundeetako
hartzaileak
barne.

IDENTIFIKAZIOA
nalak.
•

Enpleguari buruzko datuak: Postua edo kargua.

•

Datu ekonomiko eta finantzarioak: soldata eta Gizarte Segurantzarekiko eskakizunak betetzemaila. Berme sozialak eta lanekoak, sektore publikoko kontratazioari buruzko legediagatik.

Profesionalak eta azpikontrata eta hornitzaileen langileak.
•

Herri Kontuen Euskal Epaitegia

•

Organo judizialak

•

Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala

•

Arlo horretan eskumenak dituzten beste herriadministrazio batzuk.

Ahal
denean,
datukategoria bakoitza ezabatzeko aurreikusitako epeak.

Zehazgabea, harreman juridikoaren eta kontratazio
publikoaren kontrolaren eta igurikatzearen alorreko trataeratik eratorri litezkeen ondorioen arabera.

Ahal denean, segurtasuneko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen
orokorra

Segurtasun politikak

1.5 Bideozaintza eta segurtasuna
KATEGORIA
Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren ordezkariarenak eta babesaren delegatuarenak.

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

IDENTIFIKAZIOA

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A
Pertsona eta ondasunen zainketa, bai eta instalazioena ere (DPBEDBLO, 22. artikulua)

Interesdun-kategorien deskribapena.

•

Herritarrak

•

Antolakuntzaren langileak

Datu pertsonalen kategoriak

•

Identifikazio-datuak: Irudia.

Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako zein nazioarteko erakundeetako
hartzaileak
barne.

•

Estatuko segurtasun indar eta kidegoak

•

Organo judizialak

Ahal
denean,
datukategoria bakoitza ezabatzeko aurreikusitako epeak.

Hilabete, segurtasunaren alorrean, datuen babesagatik. Epea luzatu egingo da segurtasun publikoarentzako arrisku erreal baten prebentzio-lanek edo arauhauste penalek polizien esku-hartzea eskatzen badute.
Gero, datuak erantzukizun juridikoak preskribatzeko
epea amaitu arte gorde daitezke.

Ahal denean, segurtasuneko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen
orokorra

Segurtasun politikak

1.6 Gardentasuna eta gobernu irekia

KATEGORIA
Pertsona hauen izenak eta
harreman-datuak:
datuak
babesteko
arduradunarenak (halakorik izatekotan,
arduradunkidearena ere),
arduradunaren ordezkariarenak eta babesaren delegatuarenak.

Tratamenduaren helburuak
eta legitimazioa

Interesdun-kategorien deskribapena.

Datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalak jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko
zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako zein nazioarteko erakundeetako
hartzaileak
barne.
Ahal
denean,
datukategoria bakoitza ezabatzeko aurreikusitako epeak.

IDENTIFIKAZIOA

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ
S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A
Toki-erakundearen gobernu irekiaren eta gardentasunaren kudeaketa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 eta gardentasunari buruzko 19/2013 legeen
arabera.
•

Kargu publikoak

•

Herritar partaideak

•

Eskatzaileak

•

Identifikazio-datuak: Izen-abizenak, telefonoa,
posta elektroniko, helbidea, sinadura elektronikoa.

•

Inguruabar sozialak: familiaren datuak.

•

Datu ekonomiko eta finantzarioak: errentak, jabetzak.

•

Besterik: interesak, iritziak, balioespen psikoteknikoak.

•

Ikasketa eta lanbide arloko datuak: Tituluak, postuak/karguak, curriculuma.

•

Herritarrak oro har, eta gardentasunari buruzko
legedian legitimitatuta dagoen edozein hirugarren.

Administrazio-dosierraren harreman juridikoak iraun bitarteko tratamenduak Gero, datuak erantzukizun juridikoak
preskribatzeko epea amaitu arte gordetzen dira.
Gero, 50 urtez, Ondare Historikoari buruzko legediagatik
(7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari

KATEGORIA

Ahal denean, segurtasuneko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen
orokorra

IDENTIFIKAZIOA
buruzkoa).
Segurtasun politikak

