LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: OSASUN ZERBITZUA
Kudeatzailea (Harremanetarako, posta
elektronikoa, telefonoa eta luz.)

Laneko Arriskuen
Prebentzioko Zerbitzuko
burua
prevencion@araba.eus
945 181818

Datuak babesteko ordezkaria
(Harremanetarako, posta elektronikoa, telefonoa
eta luz.)

Diputatu Nagusiaren
Kabinetearen Zuzendaritza
dbo-dpd@araba.eus
945-181818

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak: Arabako Foru Aldundiko Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuak
egiten dituen mediku azterketa eta kontsultei eta laneko bajei buruzko informazioa kudeatzea,
laneko istripuen mutuarekin tramitatzea eta estatistikak egitea.
Datuak gordetzeko epeak: Historia medikoa (30 urte). 1720/2007 ED (22. art.)
Tratamendu mota: Automatizatua eta automatizatu gabea.
TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• 13/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, laneko arriskuen prebentzioarena.
• 39/1997 ED, urtarrilaren 17koa, prebentzio zerbitzuen arautegiarena (37. art.-3C).
• Diputatuen Kontseiluaren 40/2006 Foru Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Arabako Foru
Aldundiaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak: Mediku azterketa baterako adostasunik
eta borondatezko baimenik ezak berekin dakar azterketa hori interesdunari ez egitea
adierazitako aldian.
HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria)
• Osalan (Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea)
• Laneko istripuen mutua
• Dr. Oquiñena laborategia
• Osakidetza
(arau korporatibo lotesleak, bermeak):
• Eusko Jaurlaritzaren 306/1999 Dekretua, uztailaren 27koa, prebentzio zerbitzuen
instalazio eta osasun zerbitzuei buruzkoa (9,10,11);

•

Diputatuen Kontseiluaren 10/2016 FORU DEKRETUA, otsailaren 9koa, Enplegu,
Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren egitura
organikoa eta funtzionala onartzen duena.

INTERESDUNEN ESKUBIDEAK
Nola baliatu AZETA eskubideez; eramangarritasuna eta tratamenduaren mugapena: Arabako
Foru Aldundiko Erregistro Orokorraren bulegoaren bitartez (Arabako Foru Aldundiko Erregistro
bulegoa, Probintzia plaza 5, PK 01001 - Gasteiz, Araba), edo webgunearen bidez.
Adostasuna ezeztatzea: DBAO – 7. art.: “Interesdunak eskubidea izango du bere adostasuna edonoiz
kentzeko. Adostasuna kentzeak ez du eraginik izango kendu baino lehenagoko tratamendua adostasunean
oinarrituta zilegi izatearen aldetik. Bere adostasuna eman aurretik, interesdunari horren berri emango zaio.
Adostasuna kentzea, ematea bezain erraza izango da.”

DBEB edo AGPDn erreklamazioa jartzea: http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5252/es/
*DATUEN JATORRIA
Datuen jatorria
(iturri publikoa…)
Datuen kategoriak
*Datuak interesdunarengandik zuzenean ez etortzekotan bakarrik bete behar da.

