EJIE SA erakundearen tratamendu-jardueren erregistroa
Tratamendua

Interesdunen kategoria

EJIEren bezero diren
Bezero eta hornitzaileen
enpresetako
kudeaketa administratiboa harremanetarako
(kobrantzak eta ordainketak) pertsonak.

Xedeak

Tratatutako datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK, TELEFONOA eta IFZ
EJIEren bezero diren enpresetako pertsona fisikoen
POSTA HELBIDEA, ETA ELEKTRONIKOA
inguruko informazio pertsonala kudeatzea, fakturazioa eta TELEFONOA
eskaerak burutzeko.
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURUEN ARLOKO
DATUAK

IZEN-ABIZENAK
IFK
Enpresarekin harremanetan egoteko kanalaren bidez
KARGUA/
interesdunek bidalitako eskaerei erantzuna ematea eta
POSTA-HELBIDEA
bezero berriak sortzea, eta enpresaren jardueren inguruko HELBIDE ELEKTRONIKOA
informazioa bidaltzea.
TELEFONOA
INFORMAZIO KOMERTZIALA

Bezeroekiko jarduera
komertziala / Marketina.

EJIEko bezero diren
enpresetako
harremanetarako
pertsonak.

Kontratazioa

IZEN-ABIZENAK
NORTASUN-AGIRI OFIZIALA
POSTA HELBIDEA
TELEFONOA
POSTA ELEKTRONIKOA
Hornitzaile izateko hautagai diren enpresetako langileen SINADURA
inguruko informazio pertsonala kudeatzeko, kontratazioari CURRICULUM VITAE (enpresa lizitatzaileko edo EJIEk
Hornitzaile izateko hautagai
buruzko barne jarraibideen eta lizitazio-prozesuaren
kontratatutako enpresako langileena).
diren enpresetako
arabera. Aurreko prozesuari lotutako komunikazioak,
POSTUA ETA POSTUAREN EZAUGARRIAK
langileak.
jakinarazpenak eta gorabeherak.
AGIRI EUROPAR BAKARRA
EJIEko kontratatzaileTC2, ITA
perfileko iragarkiak
Telefono-zenbakia eta posta elektronikoa
harpidetu dituztenak.
EJIEren web-atarian kontratatzailearen profilaren
iragarkietan harpidetza egin edo desegin duten pertsona KONTRATATZAILE-PROFILEKO IRAGARKIAK
fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko.
HARPIDETZEKO TRATATZEN DIREN DATU PERTSONALAK:
IZENA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
DATU PERTSONALAK EZ DIREN BESTELAKO DATU
BATZUK: ENPRESAREN IZENA

Datu pertsonalen kategoriak

Zilegitasun titulua
Lege oinarria

IDENTIFIKAZIO DATUAK
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURUEN ARLOKO
DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen
kontratu bat gauzatuko bada.
DBEO: 6.1.E) Tratamenduaren
arduradunari botere publikok gauzatzeko
10 urte.
agindutako eginkizuna betetzea, Eusko
Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
sozietate publikoaren estatutuak
aldatzen dituen otsailaren 3ko 20/2009
Dekretuaren arabera.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
INFORMAZIO KOMERTZIALA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK

1 de 7

Hartzaileak

Nazioarteko
transferentziak

Beste administrazio publiko
batzuk.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Kontaktu-eskaeretako datu
pertsonalak urtebetez
gordetzen dira,
DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
interesdunak lehendabiziko
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
kontua eginez gero
du helburu zehatz bati edo gehiagori
zenbatzen hasita.
begira.
Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.
MerkataritzaDBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa
komunikazioak bidaltzeko
da tratamenduaren arduradunak lortu
datuak gorde egingo dira,
nahi dituen interes legitimoak betetzeko.
harik eta delako horrek
tratamendu horren aurka
dagoela adierazi arte.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

DBEO: 6.1.e)Tratamenduaren
arduradunari emandako interes
publikoaren edo botere publikoen
erabileraren alde egindako eginkizuna
betetzea, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
arabera.
KONTRATATZAILEAREN PROFILEKO
IRAGARKIAK HARPIDETZEA:
DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.

Gordetzeko epea

10 urte.

Eusko Jaurlaritza, kontratazio
prozesuetan parte hartzen
Kontratatzailearen
duten beste administrazio
profilean iragarkiak
publiko batzuk.
Ez da halakorik
harpidetzen tratatzen diren
tratamendu honen
datu pertsonalak datuok
Ez da halakorik
eremuan.
eman dituenak harpidetzari
Kontratatzailearen Profilean
baja emateko eskatu
iragarkiak harpidetzeko
artean gordeko ditugu.
tratamenduan.

Enpresa hornitzaileetako
langileak kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
IRUDIA
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO
EJIEren hornitzaile diren
EJIEri informatika eta mantentze-lanen inguruko zerbitzua
DATUAK
enpresetan lan egiten duten ematen dieten enpresa hornitzaileetako langileei buruzko
LANPOSTURAKO GAITASUNA
pertsonak.
informazio pertsonala kudeatzeko.
TC2, ITA
LANEKO ESPERIENTZIA ETA HISTORIA AKADEMIKOA
Laneko arriskuen inguruko prestakuntza zehatza
Ejieko politikak onartu izana adierazten duen agiria
Soldatak ordaindu izanaren egiaztagiria
Lanpostuari lotutako NBEak, halakorik balego
Ama/aita izatearen ziurtagiria

Lanpostuak betetzeko
Kanpoko hautaketa-prozesua hautaketa-prozesuetan
aurkeztu diren hautagaiak.

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
OSASUN-TXARTELA
HELBIDEA
TELEFONOA
SINADURA
Lanpostuak betetzeko eta behin betiko lanpostuak zein aldi
IRUDIA
baterakoak betetzeko hautaketa prozesuen ondoriozko lanGIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK
poltsa osatzeko beharrezko informazio pertsonala
BAKOITZAREN EZAUGARRIAK: generoa
kudeatzea; hautaketa-prozesua gainditu ez duten
EZAUGARRI AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: laneko
pertsonen lan-poltsak osatzea.
esperientzia, tituluak, prestakuntza.
HIZKUNTZAK
ZINPEKO ADIERAZPENA, lanpostuko obligazioak ondo
betetzen dituela azaltzeko
Hizkuntza-eskakizuna: Euskara eta ingelesa
Lan-bizitza

Administrazioa

IZEN-ABIZENAK
IFK/IFZ
POSTA-HELBIDEA
Erakundearen ekonomia eta finantza jarduerak
HELBIDE ELEKTRONIKOA
tramitatzeko beharrezko informazio pertsonala kudeatzea.
TELEFONOA
DATU EKONOMIKOAK
DATU FISKALAK

Barruko hautaketaprozesuak

Langileak

Erakundeko langile diren
eskatzaileak.

Erakundean hutsik dauden eta langile propioei
zuzendutako lanpostuak betetzeko barne-deialdiaren
inguruko informazio pertsonala kudeatzea.

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
SINADURA
IRUDIA
EZAUGARRI AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: laneko
esperientzia, tituluak, prestakuntza.
INGURUABAR SOZIALAK
CURRICULUM VITAE
HIZKUNTZAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen
10 urte.
kontratu bat gauzatuko bada.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK

DBEO: 6.1.b) interesduna parte den
kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren
aurreko neurriak aplikatzeko.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURUEN ARLOKO
DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen 10 urte.
kontratu bat gauzatuko bada.

Gizarte Segurantza eta Zerga
Ez da halakorik
Administrazioko
tratamendu honen
organismoak, Banku eta
eremuan.
Aurrezki Kutxak, Itzarri.

DBEO: 6.1.b) interesduna parte den
kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren
aurreko neurriak aplikatzeko.

Eusko Jaurlaritza, hautaketa
zerbitzua ematen duen
enpresa.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
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10 urte.

10 urte.

Eusko Jaurlaritza.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Eusko Jaurlaritza, hautaketa
zerbitzua ematen duen
enpresa.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK
OSASUN-TXARTELA
HELBIDEA
TELEFONOA
SINADURA
IRUDIA
KONTU KORRONTEA
NORBERAREN EZAUGARRIAK: generoa, jaioteguna eta
jaiolekua, egoera zibila
FAMILIAREN DATUAK
EZAUGARRI AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK: laneko
esperientzia, tituluak, prestakuntza, curriculum vitae
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURUEI BURUZKO
DATUAK: nominetako datu ekonomikoak, zergen
kenketei buruzko datuak, erakundeari lotutako
aseguruak, kredituak edota maileguak.
HIZKUNTZAK
ERABILTZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA

Giza baliabideak kudeatzea. Langileak

Lan-harremana eta bestelako aspektu hauek kudeatzeko
beharrezko informazio pertsonala: nominak, gizarte
aseguruak eta datu aldagarrien sorkuntza; ordutegiak,
lanaldiak eta egitekoak garatzea; langileak trebatzea;
hizkuntz eskakizunak; instrukzio prozesuak eta gaikuntza:
Bateraezintasunen kontrola. Baimenak eta lizentziak.
Eraikinetarako sarbide kontrola eta eta segurtasuna.
Zehapen-espedienteak. Barne estatistiken kudeaketa.
Langileen ordezkariekiko harremana. Lanerako telefono
bidezko komunikazio finko nahiz mugikorrak eta horien
kontsumoak kudeatzea.

Laguntza eta mailegu
sozialak kudeatzea

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
NORBERAREN EZAUGARRIAK: Egoera zibila, jaioteguna,
Norberaren edota seme-alaben ikasketetarako, mediku
sexua, jaiolekua, adina, nazionalitatea
zerbitzuetarako edota mendekotasuna edota desgaitasuna
ENPLEGUAREN XEHETASUNAK: Ogibidea, nominako
duten senideak zaintzeko langileei emandako edota
ekonomikoak ez diren datuak, langilearen historia,
langileek eskatutako mailegu eta gizarte laguntzen
lanpostua, kategoria/gradua
inguruko informazioa kudeatzea.
EKONOMIARI ETA FINANTZEI BURUZKO DATUAK: Dirusarrerak/errentak, kredituak, abalak, pentsio-planak,
erretiroa, zergei buruzko datuak, bankuei buruzko
datuak, kredituen historia
DATUEN KATEGORIA BEREZIAK: Ezintasun-maila, gastumedikuen fakturak

Hizkuntzak ikasteko
laguntzak kudeatzea

Prestakuntza plana
kudeatzea

Langileak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
Kontu-korrontea
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
JAIOTEGUNA
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
KURTSOARI BURUZKO AGIRIAK
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
LORTUTAKO TITULUA

Eskaera egin duten
langileak

Langileek kanpoko hizkuntza ikastaroak egiteko
finantzaketarako beharrezko informazio pertsonala
kudeatzea.

Langileak

IZEN-ABIZENAK
POSTA-HELBIDEA
Borondatezko prestakuntzarako, euskara planaren barneko HELBIDE ELEKTRONIKOA
ikasketarako eta hizkuntz eskakizunetarako beharrezko
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
informazio pertsonala kudeatzea. Erakundeak
ENPLEGUARI BURUZKO DATUAK
langileentzako eskainitako prestakuntza planen kudeaketa. KURTSOARI BURUZKO AGIRIAK
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
SINADURA

DBEO: 6.1.b) interesduna parte den
kontratu bat gauzatzeko edo
interesdunaren eskariz kontratuaren
aurreko neurriak aplikatzeko.
IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURUEN DATUAK

DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren izenean
burututako eginkizunen bat betetzeko
10 urte.
beharrezko tratamendua, edo Langileen
Estatutuaren Legearen testu bategina
onartzen duen urriaren 23ko 2/2015
Legegintzako Errege Dekretuaren arabera
tratamenduaren arduradunari emandako
botere publikoen izenean burututako
eginkizunen bat betetzekoa.

Gizarte Segurantzako eta
Zerga Administrazioko
organismoak
Banku eta aurrezki-kutxak,
aseguru-konpainiak

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
ENPLEGUAREN XEHETASUNA
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO
DATUAK
BEREZIKI BABESTUTAKO DATUAK

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
10 urte.
du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.

Ez da halakorik
Bankuak eta Aurrezki Kutxak. tratamendu honen
eremuan.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen 10 urte.
kontratu bat gauzatuko bada.

Bankuak eta Aurrezki Kutxak, Ez da halakorik
bestelako administrazio
tratamendu honen
laguntzaileak.
eremuan.

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen 10 urte.
kontratu bat gauzatuko bada.

FUNDAE, HOBETUZ eta
prestakuntza emateko
Ez da halakorik
laguntzak eskaintzen dituzten
tratamendu honen
bestelako erakundeak.
eremuan.
Prestakuntza zerbitzuak
ematen dituzten enpresak.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ENPLEGUAREN XEHETASUNAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
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Lanaren ebaluazioa.

Laneko arriskuen
prebentzioa

Osasun aktiboa.

Jazarpen protokoloa eta
salaketen kanala kudeatzea

Biltegi eta Datuen
Biltegiratze Zentroetarako
sarbideen erregistroa.

Sarbide fisikoaren
erregistroa, perimetrala.

Langileak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
Barne-hautaketa eta prestakuntza plana burutzeko lanaren
ENPLEGUAREN XEHETASUNAK: Ogibidea, nominako
ebaluazioa egiteko beharrezko informazio pertsonala
ekonomikoak ez diren datuak, langilearen historia,
kudeatzea. Profilen lanketa.
lanpostua, kategoria/gradua
EBALUAZIO-TXOSTENA
PRESTAKUNTZA

Langileak

Honakoekin lotutako informazio pertsonala kudeatzea: lan
arriskuen prebentzioa eta lan arloko bestelako protokolo
batzuk, istripuen inguruko ikerketak, prebentzio neurrien
aktibazioa eta ebaluazioak, prebentzio neurriak hartu eta
arriskuak murriztea.
Laneko segurtasun eta osasunerako arriskuen inguruko
ebaluazio txostenak.
Langileen lan-baldintzen aldizkako kontrolen erregistroak.
Langileen osasun egoerari buruzko kontrolen erregistroa
(Osasunaren Zaintza).
Langileei laneko arriskuen prebentzioaren inguruan
emandako informazio eta prestakuntzaren erregistroak.
Laneko arriskuen prebentzio plana burutzea: arriskuen
ebaluazioa eta prebentzio arloko jardueraren planifikazioa,
informazioa eta langileentzako prestakuntza.
Segurtasun eta osasun arloko neurriak hartzea.
Prebentzioaren jarraipenerako ekintza.

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
IRUDIA
GIZARTE-SEGURANTZAKO ZENBAKIA
MUTUALITATEA
LANPOSTUAREN ETA BERE JARDUERAREN
IDENTIFIKAZIOA
LANPOSTUAN DAUKAN ANTZINATASUNA
LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PRESTAKUNTZA
DATU EKONOMIKOAK ETA PROFESIONALAK
ASEGURUAK
HIRUGARRENEN DATUAK (testiguak edo zer gertatu den
badakitenak)

Langileak

Langileen osasuna hobetu eta lesio eta gaixotasunak
prebenitzera bideratutako informazio pertsonala
kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
LANPOSTUAREN IDENTIFIKAZIOA
LANGILEEN OSASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA

Langileak

Instalazioen erabiltzaileak.

Instalazioen erabiltzaileak.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
ENPLEGUAREN XEHETASUNA
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO
DATUAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
BEREZIKI BABESTUTAKO DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen
kontratu bat gauzatuko bada.
10 urte.
DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa
da tratamenduaren arduradunak lortu
nahi dituen interes legitimoak betetzeko.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
arduradunari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko
10 urte.
tratamendua, Laneko Arriskuen
Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko
31/1995 Legearen arabera.

Laneko arriskuen
Ez da halakorik
prebentzioan lan egiten duen tratamendu honen
enpresa kolaboratzailea.
eremuan.

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
10 urte.
du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.

Osasun aktiboko programak
burutzen dituen enpresa
kolaboratzailea.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

DBEO: 6.1.e) Tratamenduaren
arduradunaren interes publikoaren alde
burututako eginkizuna betetzea, Zigor
Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege
Organikoa aldatu duen martxoaren 30eko
1/2015 Legearen arabera.

Datuak sartu direnetik hiru
hilabete igaro ondoren,
kendu egin beharko dira
salaketa-sistematik, non
Laneko arriskuen
Ez da halakorik
eta ez diren propio
prebentzioan lan egiten duen tratamendu honen
gordetzen, pertsona
enpresa kolaboratzailea.
eremuan.
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide juridikoak delituak egitea
digitalak bermatzeari buruzko
prebenitzeko eredua
abenduaren 5eko 3/2018 Lege
badabilela erakusteko.
Organikoaren 24. artikulua.

Langileek erakundeari jazarpen edo “compliance penal”
egoeren inguruan berri ematearekin lotutako informazio
pertsonala kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
SALAKETA TAXUTZEKO BEHARREZKO DATUAK,
PERTSONARENAK EDO HIRUGARRENENAK

Sartzen den eta instalazioak bisitatzen dituen pertsona
kopuruaren inguruko informazio pertsonala kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
ENPRESAREN DATUAK
POSTA-HELBIDEA
IRUDIA
SINADURA
ALDI BATERAKO TXARTELAREN KODEA

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa
da tratamenduaren arduradunak lortu
Hilabete
nahi dituen interes legitimoak betetzeko.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Kontrata eta azpikontratetako langileen sarbide-kontrola;
eraikinaren ebakuazio eta barne-segurtasuna kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
ENPRESAREN DATUAK
POSTA-HELBIDEA
IRUDIA
SINADURA
ALDI BATERAKO TXARTELAREN KODEA

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa
da tratamenduaren arduradunak lortu
Hilabete
nahi dituen interes legitimoak betetzeko.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
DATU BEREIZGARRIAK
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Bideo-zaintza kudeatzea

Instalazioen erabiltzaileak
edota bisitariak.

EJIEko instalazio, ondasun eta pertsonen segurtasuna
ziurtatzeko aldera grabazio edo bideo-zaintzako
mekanismoen bidez lortu den informazio pertsonala
kudeatzeko. Eremu babestu eta barne eremu
mugatuetarako sarbide-kontrola eta kontrol perimetrala.

WIFI bisitak

Wifia erabiltzen duten
pertsonak.

EJIEko instalazioetara sartzen diren pertsonak Internetera
wifi kanal seguru baten bidez sar daitezen lortzeko
beharrezko informazioa kudeatzea.

Web bisitak (IPak)

Ejieren webgunea Google Analitics-etik eratorrita
Webgunea bisitatzen duten
bisitatzen duten pertsonen datu pertsonalen kudeaketa
erabiltzaileak.
automatizatua egitea.

Gardentasuna

Administrazio Kontseilua

Eskatzaileak
Erakundearekin zerikusia
daukaten pertsonak
Zerbitzu hornitzaileak

Gobernu Kontseiluko kideak

IRUDIA

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
Telefono mugikorra

IP HELBIDEA

ESKATZAILEAKNAN/IFZIZEN-ABIZENAKPOSTAHELBIDEAHELBIDE ELEKTRONIKOAGOI-KARGUDUNAK
ETA ZUZENDARIAKIZEN-ABIZENAKLANBIDE-PROFILA,
PRESTAKUNTZARI ETA LANBIDE-IBILBIDEARI BURUZKOA.
Agenda publikoa eta laneko agenda.
Soldata eta ordainsariak.
Errepresentazio-gastuak.
Dietak eta bidaia-gastuak.
Sare sozialetako kontuak.
Herritarrekiko harremanen inguruko informazio pertsonala Interes, jarduera eta ondasunen adierazpenak.
kudeatzea, informazio publikorako sarbidearen araudiak
PFEZ kontzeptuagatiko zerga-aitorpenak (errentako
aplikatzeari dagokionez.
laburpenaren ziurtagiria).
LANPOSTUEN ZERRENDAK
Lanpostuen zerrendak, plantillak, lanpostuen katalogoak
edo agiri baliokideak, mota guztietako langileei
buruzkoak, langileak eta haien harreman juridikoari
buruzko informazioa adierazita, eta bereziki:
OBRA, ZERBITZU ETA HORNIKUNTZATARAKO
KONTRATUAK
Lizitazio eta sinatutako hitzarmenetako ebazpenetan
bildutako datu pertsonalak

Gobernu organoetako kideen eta beren jardueraren
inguruko informazio pertsonala kudeatzea.

IZEN-ABIZENAK
NORTASUN-AGIRI OFIZIALA
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
NAN
SINADURA
JAIOTEGUNA
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
ENPLEGUARI BURUZKO DATUAK

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Bideoetatik lortutako
irudiak 30 egunez, irudiak
DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa hartu direnetik hasita, non Segurtasuneko Indar eta
da tratamenduaren arduradunak lortu
eta ez zaien jakinarazten
Kidegoei. Epaitegi eta
nahi dituen interes legitimoak betetzeko. Segurtasun Indar eta
Auzitegiei, eskatuz gero.
Kidegoei edo/eta Epaitegi
eta Auzitegiei.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

DBEO: 6.1.b) Datuak tratatzea
ezinbestekoa da interesduna parte duen 6 hilabete
kontratu bat gauzatuko bada.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
6 hilabete
du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Ez da halakorik tratamendu
honen eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Eusko Jaurlaritza,
Merkataritza Erregistroa

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu
pertsonalak tratatzeko adostasuna eman
du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.
IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
DATU BEREIZGARRIAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN INGURUKO DATUAK
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO
DATUAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ENPLEGUAREN XEHETASUNAK
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DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
arduradunari aplikatu beharreko legezko
Zehaztugabea
betebehar bat betetzeko beharrezko
tratamendua da, gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeko bideari
eta gobernu onari buruzko abenduaren
9ko 19/2013 Legearen arabera. 9/2017
Legea, urriaren 30ekoa, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzkoa.

DBEO: 6.1.e) Tratamenduaren
arduradunari botere publikok gauzatzeko
agindutako eginkizuna betetzea, Eusko
Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Zehaztugabea
sozietate publikoaren estatutuak
aldatzen dituen otsailaren 3ko 20/2009
Dekretuaren arabera.

Aholkularitza juridikoa

Datuak babesteko
eskubideak gauzatzea

Arloaren aholkularitza xede
duten prozedura
Lege aholkularitza eta defentsa juridikoaren egitekoekin
administratibo edota
erlazionatutako informazio pertsonala kudeatzea.
judizialekin erlazionatutako Prozedura judizial edota administratiboen kudeaketa.
pertsonak.

IZEN-ABIZENAK
NORTASUN-AGIRI OFIZIALA
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
JAIOTEGUNA ETA LEKUA
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
INFORMAZIO KOMERTZIALA
EKONOMIARI ETA FINANTZEI BURUZKO DATUAK
ARAU-HAUSTEEI BURUZKO DATUAK
OSASUNA

Eskubideak egikaritzeko
interesa duten pertsonak.

IZEN-ABIZENAK
NORTASUN-AGIRI OFIZIALA
POSTA-HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONOA
NAN
SINADURA
JAIOTEGUNA
DATU AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK
ENPLEGUARI BURUZKO DATUAK

EJIEk identifikatuta dituen tratamenduen gainean datuak
babesteko gauzatu diren eskubideak kudeatzeko.

Segurtasun-arrakalak

Kaltetuak, salatzaileak,
legezko ordezkariak.

Informazioaren segurtasunean agertutako arrakalak
kudeatzea, ebaluatzea eta jakinaraztea.

SEGURTASUN-ARRAKALAN TARTEAN DIREN DATUAK

Kontaktuak

Pertsona juridiko batean
zerbitzua damaiten
pertsona fisikoak.

Pertsona juridiko batean zerbitzuak ematen dituzten
pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea,
eragindako pertsonak lan egiten duen pertsona
juridikoarekin edozein motatako harremanak izateko.

IZEN-ABIZENAK
EMAILA
TELEFONOA
ZEREGINA/BETETZEN DUEN LANPOSTUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATU AKADEMIKOAK, PROFESIONALAK
ENPLEGUAREN XEHETASUNAK
INFORMAZIO KOMERTZIALA
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO
DATUAK
BEREZIKI BABESTUTAKO DATUAK
ZIRKUNSTANTZIA SOZIALEN DATUAK

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
erantzuleari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko
tratamendua, administrazio-, lan-,
administrazioarekiko auzien eta/edo
zigor-arloarekin lotutako lege prozesal
eta substantiboen arabera.

10 urte.

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
arduradunari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko
tratamendua, Datuak Babesteko
2016/679 Erregelamendu Orokorrari eta
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide
digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoari jarraikiz

Eskubideak baliatzeko
prozesua amaitzen denetik
hasita, urtebetez gordeko
dira datu pertsonalak, eta,
Kontrol-agintaritzak.
hala badagokio, kontrolagintaritzek emandako
ebazpena irmoa denetik
hasita.

DATU IDENTIFIKAGARRIAK
ERANTZULEAREN EDO INFORMAZIOA EMANGO
DUENAREN HARREMANETARAKO DATUAK

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
arduradunari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko
tratamendua, Datuak Babesteko
2016/679 Erregelamendu Orokorrari eta
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide
digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoari jarraikiz

Tratamenduaren ondorioz
sor daitezkeen
erantzukizunak
preskribatzeko epea bete
arte gordeko ditugu datu
pertsonalak.

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Eragindako pertsonak lan
DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa egiten duen pertsona
Ez da halakorik tratamendu
da tratamenduaren arduradunak lortu
juridikoarekin edozein
honen eremuan.
nahi dituen interes legitimoak betetzeko. motatako harremana duen
bitartean.

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

6 de 7

Aholkularitza zerbitzuak
ematen dituzten enpresak.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

Datuak Babesteko Espainiako
Bulegoa,Zentroko
Kriptologiko Nazionaleko
Ez da halakorik
(CCN-CERT) gorabeherei
tratamendu honen
erantzuteko
eremuan.
taldeak,Segurtasun Indar eta
Kidegoak.

Ez da halakorik
tratamendu honen
eremuan.

COVID-19ren ikerketakasuak: EJIEren enpresa
hornitzaileetan lan egiten
duten langileak eta
enplegatuak.

COVID-19ren egoerarekin
lotutako tratamenduen
kudeaketa

COVID-19ren ikerketa-kasuak:
EJIEren enpresa hornitzaileetan lan egiten duten langileen
eta enplegatuen artean koronabirusa (Covid-19) zabaltzea
prebenitzea edo geldiaraztea.

10/2020 Errege Dekretuaren araberako erantzukizunpeko
adierazpenaren eredua:
Ikerketa kasuak:
FFCCSSek beren lanpostura joan behar duten langileen
Izen-abizenak
identifikazioa erraztea.
Osasun-datua: BAIEZTATUTAKO kasua, probablea edo
10/2020 Errege
litekeena, COVID-19k infektatua.
Gorputzeko tenperaturaren kontrola:
Dekretuaren araberako
- Pertsonari EJIEren instalazioetara sartzen uztea edo
erantzukizunpeko
Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua:
ukatzea, COVID-19 kutsatzea prebenitzeko neurri gisa,
adierazpenaren eredua:
Izen-abizenak, NANa, sinadura.
lantoki honetan dauden pertsonen osasuna eta bizitza
Enplegatuak
babesteko.
Gorputzeko tenperaturaren kontrola:
- Pandemiari eusten laguntzea.
Gorputzeko tenperaturaren
Osasunari buruzko datua
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea.
kontrola: enplegatuak,
- Egiaztatzea langileek eta bisita posibleek sukarrik gabe
bisitak eta EJIEren enpresa
APP EPIDIG: Identifikatzaile anonimoak
lantokira joateko betebeharra betetzen dutela.
hornitzaileetan lan egiten
Osasun-datu anonimizatuak
duten langileak.
APP EPIDIG: Terminalak modu automatizatuan arakatzea
eta erabiltzaileek beren gailuetatik informazio
APP EPIDIG: Langileak
anonimizatua partekatzeko duten modua ikertzea, laneko
arriskuen prebentzio-zerbitzuak azter ditzan, koronabirusa
(Covid-19) EJIEko langileen artean ez zabaltzeko edo ez
zabaltzeko.

Ikerketa kasuak:
Identifikazio-datuak
Datuen kategoria berezia: osasuna
Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua:
Identifikazio-datuak
Gorputzeko tenperaturaren kontrola:
Datuen kategoria berezia: osasuna
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Tenperaturaren ikerketa eta kontrol
kasuak: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren
arduradunari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko
Informatutako helburua
tratamendua, Laneko Arriskuen
betetzeko behar den
Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko
denboran baino ez dira
31/1995 Legearen arabera.
gordeko, tratamenduari
aplikatu beharreko araudi
DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa
espezifikoaren arabera..
da tratamenduaren arduradunak edo
interesdunak lan-zuzenbidearen eta
Gorputzeko tenperaturaren
gizarte-segurtasun eta -babesaren arloan
kontrola: ez dira
dituen betebeharrak betetzeko eta
kontserbatzen, ez direlako
eskubide espezifikoak baliatzeko, estatu
erregistratzen edo
kideetako zuzenbideak edo estatu
grabatzen, zuzenean baino
kideetako zuzenbidearen araberako
ez da bistaratzen.
hitzarmen kolektibo batek hala
baimentzen duen neurrian, betiere
APP EPIDIG:Datuak
oinarrizko eskubideak eta interesak
proiektua martxan dagoen
errespetatzeko berme egokiak ezartzen
bitartean gordeko dira,
baditu.
hilabete batez, gutxi
gorabehera
Erantzukizunpeko adierazpenaren
eredua: 6.1.c) Tratamenduaren
erantzuleari aplikatu beharreko legezko
betebehar bat betetzeko beharrezko

Ikerketa kasuak:
Osasun-agintaritza
eskudunek eskatuta, datuak Ez da halakorik
jakinarazi ahal izango zaizkie tratamendu honen
ukituak kontaktua izan duen eremuan.
pertsonei, haren segurtasuna
eta osasuna bermatzeko.

