	
  

	
  
	
  
DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA
CURRICULUM VITAE

Nor da zure datuak erabiltzeko arduraduna?
Identitatea: URGATZI SL - IFK: B48678718
Helbidea: Areetako Etorbidea 2B, 3. Esk. 48930 Areeta-Getxo. Bizkaia
Telefonoa: 94 4804078
Posta elektronikoa: grupourgatzi@grupourgatzi.eus

Zertarako erabiliko ditugu zure datu pertsonalak?

GRUPO URGATZI SL erakundean interesdunek emandako informazioa erabiltzen dugu
lanpostu hutsak betetzeko hautagaien datu-basea izateko, eta hautaketa-prozesuetan sartzeko
eta sortzen diren lanpostu hutsen berri emateko.

Zenbat denboratan gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira lanpostua esleitu arte edo ezeztatzeko zure
eskubidea gauzatu arte, betiere gehienez bi urtez hautagaitza aurkezten denetik, epe horretan
datuak eguneratu gabe egonez gero. Curriculum berria entregatu edo bidaliz gero zure
datuak eguneratzeko asmoz, epea zerotik zenbatzen hasiko da jasotzen den egunetik hasita.

Zein da legitimazioa zure datuak erabiltzeko?

Zure datuak erabiltzeko lege-basea zure baimena da.
izango ditugu zure datu pertsonalak erabili.

Hau da, zure baimenik gabe, ezin

Zure CVa bidalita, baimena ematen duzu

emandako datuak erabil ditzagun goian adierazitako helburuetarako. Edozein unetan baimen
hori atzera bota ahal izango duzu kontrako borondatea adierazita besterik gabe.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?
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Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko.

Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

• Eskubidea duzu URGATZI SL dagozkizuen datu pertsonalak erabiltzen ari den jakiteko.
Baiezkoan, gainera, interesdunek eskubidea izango dute zure datu pertsonaletara sartzeko,
baita zenbait alderdiren inguruko informazioa jasotzeko ere, esaterako, tratamenduaren
helburuak eta tratatzeko datuen kategoriak.
• Datu okerrak zuzentzeko eta aldatu direnak aldatzeko eskatu ahal izango duzu. Kontrakoa
jakinarazi ezean, ulertzen dugu zure datuek aldaketarik ez dutela izan.
• Edozein unetan datuak erabiltzeko baimena atzera bota eta haiek ezabatu ahal izango
dituzu. Haiek ezeztatzeak ez dio ezabatu aurreko baimenean oinarritutako erabileraren
zilegitasunari eragingo.
• Halaber, egoera batzuetan erabilera mugatzeko eskubidea gauzatu ahal izango duzu (adib.,
datuen zehaztasuna inpugnatuz gero, inpugnazioa egiaztatu bitartean).
• Zure datuak eramateko eskubidea gauzatu ahal izango duzu, hau da, URGATZI SLri
emandako datu pertsonalak jasotzeko formatu egituratuan, erabilera komunekoa eta
irakurketa mekanikokoa, eta erabileraren beste arduradun bati emateko.

Zure eskubideen inguruko informazio gehiago lortzeko, jo ezazu Datuak Babesteko Espainiako
Agentziara (AEPD) edota haren webguneko herritarraren kanalaren bitartez.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php

Nola gauzatu zure eskubideak?

Arlo horretan edozein kontsulta egin nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan goian
adierazitako telefonoan.

Zure eskubideak gauzatzeko, bidali iezaguzu eskaera bat idatziz URGATZI SLra. (Areetako
Etorbidea

2B,

3

Esk.,

48930

Areeta-Getxo,

Bizkaia),

edo

posta

elektronikoz

(grupourgatzi@grupourgatzi.eus).
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Zure eskubideak gauzatzeko, idatzi zure eskaeran zure izena osorik eta zein eskubide gauzatu
nahi duzun, NANaren kopia edo zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baliokidea gehituta.
Kontakturako moduren bat gehitu beharko duzu.

Erreklamatu ahal duzu AEPDren aurrean?

Bai. Eskubide horiez gain, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean egokitzat jotzen
dituzun erreklamazioak aurkezteko eskubidea duzu, bereziki zure eskubideak gauzatzean
gogobeteta ez bazaude. Horretarako, Agentziak berak aurreikusitako tramiteak egin beharko
dituzu webguneko HERRITARREN KANALean.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-idesidphp.php

Halaber, AEPDrekin harremanetan jar zaitezke.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-idesidphp.php
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