LEGE OHARRA - (INFORMAZIO GEHIGARRIA)

ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA
Fitxategia: BISITARIENTZAKO WIFIA
Kudeatzailea (Izen-abizenak, posta
elektronikoa, telefonoa eta luz.)

Informatika Zerbitzuaren
burua
informatica@araba.eus
945 181818

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

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

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Tratamenduaren xedeak: Arabako Foru Aldundiko espazioetako bisitarientzako wifi seguru
zerbitzua kudeatzea.
Datuak gordetzeko epeak:
Wifi seguru zerbitzuko konexio trafikoan sortutako datuak hamabi hilabetez gordeko dira,
komunikazio elektronikoen eta komunikazio sare publikoen inguruko datuak gordetzeari
buruzko 25/2017 Legea betetzeko.
Tratamendu mota:
Automatizatua

TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
Oinarri juridikoa edo bidezko interesa:
• Wifi seguru zerbitzua erabiltzeko baldintzak baimentzea eta onartzea.
• Tratamenduaren arduradunari eskatzen zaion lege betebehar bat betetzeko da
beharrezkoa datuak tratatzea.
Datuak eman behar diren edo ez; horren ondorioak:
Bisitariak, wifi seguru zerbitzua erabili ahal izateko, datuak eman behar ditu ezinbestean.

HARTZAILEAK
Lagapenak (hartzaile kategoria)
• Organo judizial edo administratiboak, Estatuko segurtasun indarrak eta taldeak eta wifi
konexioen trafikoan sortutako datuak jasotzeko ahalmena duten gainerako eragileak,
baldin eta datu horiek Arabako Foru Aldundiari baimen judizial bidez eskatzen
badizkiote, Zigor Kodean edo zigor lege berezietan jasotako delitu larriengatik
atxiloketak, ikerketak eta epaiketak egiteko.
(arau korporatibo lotesleak, bermeak)
• 25/2017 Legea, urriaren 18koa, komunikazio elektronikoen eta komunikazio sare
publikoen inguruko datuak gordetzeari buruzkoa.

• 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, telekomunikazioei buruzkoa.
INTERESDUNEN ESKUBIDEAK
Nola baliatu AZETA eskubideak; 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
DBEO-7. art.: “Interesdunak eskubidea izango du bere adostasuna edozein unetan ezeztatzeko. Adostasuna
ezeztatzeak ez du eraginik izango ezeztatu aurretik adierazitako adostasunean oinarritutako tratamenduaren
legitimitatean. Interesdunak adostasuna adierazi aurretik, horren berri emango zaio. Adostasuna ezeztatzea
adostasuna adieraztea bezain erraza izango da”.

DBEBn 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.

