
TRATATU BEHARREKO  

JARDUERA TRATAMENDUAREN HELBURUA Datu motak Oinarri juridikoa eta zilegitasuna Zein kolektibori eragiten dion Atxikitze aldia Segurtasun neurriak

Langileen kudeaketa

Langileen kudeaketa, sustapena eta hautaketa, 

langileen prestakuntza, nominen kudeaketa, laneko 

arriskuen prebentzioa eta Udaleko langileentzako 

gizarte ekintza. Langileen presentziaren kontrola 

txartelaren bidez, sarbideen kontrola, oporrak, 

baimenak eta lizentziak kudeatzea.

Udaleko langileei, senideei eta langile ohiei ematen 

zaizkien gizarte laguntzak kudeatzea

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak

Zehapen penalak

Datu kategoria bereziak

DBEOren 6.1.c) artikulua

DBEOren 6.1.b) artikulua

DBEOren 9.2.b) artikulua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak 

arautzen dituena 

16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 

Legea aldatzekoa

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu 

Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina 

onesten duena. 

Udaleko langileak, funtzionarioak, bitartekoak, 

lan kontratuko langileak eta senideak

10/15 urte inguru izatea gomendatzen da.

Langileen artxibo nagusia, Udaletxean 

bertan, Social Antzokiaren eraikinean, 

udaletxean bertan, aldi baterako artxibo 

gisa bulegoak eta lan eremuak

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Enplegu Eskaintza Publikoak

Langileak hautatzeko eta lanpostuak enplegu 

deialdi publikoen bidez betetzeko prozedurak 

kudeatzea.

Udalaren Enplegu Poltsan inskribatutako enplegu 

eskatzaileen erregistroa eta kudeaketa.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen

DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko 

tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, 

Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duena

Enplegu Eskaintza Publikoen eskatzaileak 

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Enplegu planak 

Laneratzeko zerbitzuen eta Udalaren enplegu 

planen hautaketa kudeatzea.

Gizarte bazterketa motaren bat duten 

pertsonentzako enplegu plan batean Lanbideren 

bidez izena ematen duten pertsonen kudeaketa.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen

DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko 

tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, 

Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duena

Lanbideko eskatzaileak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Kontabilitatea eta diruzaintza

Toki erakundearen ekonomia, zerga eta 

kontabilitate alorreko kudeaketa. Honako hauen 

kudeaketa hartzen du barne: aurrekontuak, 

hornitzaileak, diru sarreren tratamendua, 

gastuaren gauzatzea, kobrantzak eta ordainketak, 

fakturazioa, zergak, ondarea, zor publikoa eta 

diruzaintza.

Datu identifikatzaileak

Banku datuak 

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa: 

Aurrekontu eta kontabilitate araudia

Hornitzaileak

Kontratuen, emakiden eta abarren 

esleipendunak

Dirulaguntzen hartzaileak

10 urte kontabilitatea eta aurrekontua 

ixten direnetik.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Borondatezko diru bilketa

Borondatezko epean biltzea udal zergak, tasak, 

kontribuzio bereziak, prezio publikoak eta 

zuzenbide publikoko bestelako diru sarrerak eta 

zehapenak.

Datu identifikatzaileak

Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak 

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa: 

Zergei eta diru bilketari buruzko araudia 

Ordaintzera behartuak
10 urte ordaintzeko betebeharra amaitzen 

denetik.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

 Nahitaezko diru bilketa

Betearazpen aldian biltzea udal zergak, tasak, 

kontribuzio bereziak, prezio publikoak eta 

zuzenbide publikoko bestelako diru sarrerak eta 

zehapenak.

Datu identifikatzaileak 

Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak, datu 

ekonomikoak

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa: 

Zergei eta diru bilketari buruzko araudia  

Ordaintzera behartuak
10 urte betearazpen espedientea ixten 

denetik.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Zerga kudeaketa 
Udal zergak, tasak, kontribuzio bereziak, prezio 

publikoak eta zuzenbide publikoko bestelako diru 

sarrerak kudeatzea eta biltzea.

Datu identifikatzaileak 

Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak

Datu sentsibleak

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa:

Zerga araudia 

Ordaintzera behartuak
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Zergen ikuskapena Zergadunen zerga berrikuspena eta ikuskapena

Datu identifikatzaileak

Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak, 

sozietate eta finantza datuak, kontabilitate datuak  

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa:

 Zerga araudia 

Ordaintzera behartuak
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Katastroa Udal katastroaren kudeaketa

Datu identifikatzaileak

Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak

Datu sentsibleak

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 

9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa:

 Zerga araudia 

Biztanleria, oro har
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ondare erantzukizuna
Eskaerari erantzutea eta tramitatzea. 

Interesatuarekin harremanetan jartzea eskaerari 

dagokionez.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Bereziki babestutako datuak

Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua 

DBEOren 9.2.g) artikulua  funtsezko interes publikoa: 

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearena.

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide 

Juridikoari buruzkoa, eta gainerako araudi aplikagarria.  

Herritarrak, elkarteen ordezkariak eta 

merkataritzakoak

Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Auzo bitartekaritza eta gazteen 

lonjak

Auzo bitartekaritzako kontratuak. Kontratu eredua 

berrikustea bitartekotza kudeatzen duten 

hirugarrenekin.

Datu identifikatzaileak

Datu ekonomiko finantzarioak

Egoera sozialen datuak

Datu sentsibleak

Adingabeen datuak

Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena 

690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen 

Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua 

onartzen duena. 

Herritarrak, oro har
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Elkarteen erregistroa 

Udal elkarteen erregistroa kudeatzea.

Basauriko Udalaren Elkarteen Erregistroan 

inskribatzea egoitza soziala udalerrian duten eta 

beren jarduerak batez ere Basauriko udalerrian 

egiten dituzten elkarteak.

Identifikazio eta harremanetarako datuak  

Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua

Gardentasunaren, Gobernu Irekiaren eta Herritarren 

Partaidetzaren Erregelamendu Organikoa

Herritarrak, oro har
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Biztanleen errolda (HAZ)

Biztanleen erroldan alta emateko, baja emateko eta 

berritzeko eta datuak aldatzeko eskaerei 

erantzutea eta haiek kudeatzea.

Erroldatze eta/edo bizikidetza ziurtagiriak eta 

agiriak egitea. Ohiko bizilekua eta helbidea 

egiaztatzea.

Helburu historikoak, estatistikoak eta zientifikoak. 

Biztanleen Udal Errolda kudeatzea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Inguruabar sozialen datuak

Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua.

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena. 

690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen 

Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua 

onartzen duena. 

Ebazpena, 2015eko martxoaren 16koa, Idazkariordetzarena, 

EAEko administrazioarekiko elkarreragingarritasun hitzarmena.

Udalerriko bizilagunak 

Ez dago datuak ezabatzerik; izan ere, 

erroldan baja eman arren, datuak gorde 

egin behar dira ziurtagirietarako eta 

ondorio historiko, estatistiko eta 

zientifikoetarako.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Hauteskunde erroldaren 

tratamenduaren arduraduna 

(HAZ)

Hauteskunde errolda kudeatzea Identifikazio eta harremanetarako datuak

Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua.

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena. 

690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen 

Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua 

onartzen duena. 

Herritarrak, oro har
Zerbitzua emateko beharrezkoa den 

bitartean.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Sarreren eta irteeren erregistroa 

(HAZ) 

Udalari eta/edo beste erakunde publiko batzuei 

zuzendutako eskaerak, idatziak eta/edo 

jakinarazpenak erregistratzea, entregaren eguna 

eta ordua adierazita.

Sail eskudunari eta hirugarren eskudunari igortzea

Partikularra identifikatzeko datuak eta, behar izanez gero, 

ordezkatuarenak eta haren ahalordea.

Legezko betebeharra, DBEOren 6.1.c) artikulua

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearena.

2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen 

Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren 

Erregelamendua onartzen duena

 209/2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa, 

Udalera jotzen duten edo haren jakinarazpenak 

jasotzen dituzten pertsona fisikoak, pertsona 

juridikoen ordezkariak barne. Jakinarazpenak 

jasotzen edo igortzen dituzten udaleko 

langileak

Gaur egun ez dago ezer ezarrita, 

espediente bidez lan egiten da eta haiek ez 

dira suntsitzen.

Kontsideratzen da mugagabe mantendu 

behar direla paperean eta euskarri 

elektronikoan.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Kontratazio prozedura
Kontratazio administratiboa kudeatzea.

Kontratazio administratiboaren prozesua kudeatzea 

eta tramitatzea

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Ahalmen publikoa erabiltzea: DBEOren 6.1.e) artikulua

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzkoa  

Pertsona fisiko interesdunak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ingurumena

Uraren kudeaketari, kutsadura akustikoari, 

ingurumen kutsadurari eta abarri buruzko 

informazioa biltzen du, hartatik etorritako zerga 

edo zehapenen kudeaketa barne.

Hiri hondakinak biltzea eta kudeatzea, animalien 

gorpuak eta tresnak biltzea barne

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko 

ingurugiroa babestekoa.

37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa

4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta 

kutsatutakoa garbitzekoa.

Administrazio publikoak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Plangintza eta herri lanak

Hirigintza plangintza, kudeaketa eta exekuzioa.

Ondare historikoa babestea eta kudeatzea.

Eraikuntza kontserbatzea eta birgaitzea. Herri lanak 

kudeatzea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Ahalmen publikoa erabiltzea: 6.1.e) artikulua

1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Eraikuntza Lanetan 

Gutxieneko Segurtasun eta Osasun Xedapenak ezartzen dituena.  

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri inguruetarako, espazio 

publikoetarako, eraikuntzetarako eta informazio zein komunikazio 

sistemetarako irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak 

onartzen dituena

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzkoa.

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzkoa.

7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari 

eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen 

duena 

Herritar partikularrak edo haien ordezkaria

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Laguntzak eta dirulaguntzak 

(Hirigintza). Ikus orokor 

horizontalak 

Dirulaguntzak kudeatzea 

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Lanbideko eta laneko datuak

Banku datuak

Datu sentsibleak

Udal oinarriak eta ordenantzak

Estatuaren dirulaguntzen emakidei buruzko legea
Herritar partikularrak edo haien ordezkaria

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Lizentziak (motak jaso) Hirigintza 

Saila

Obra handiko, obra txikiko, eremu publikoa 

okupatzeko, lehen okupazioko, jakinarazitako 

ekintzetako eta hirigintzarekin zerikusia duten 

jarduerei buruzko lizentzien eskaerak eta emateak 

kudeatzea. 

Identifikazio eta harremanetarako datuak 

Lanbideko eta laneko datuak, identifikazio profesionaleko 

datuak

Banku datuak

Datu sentsibleak

Ahalmen publikoa erabiltzea: 6.1.e) artikulua

1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Eraikuntza Lanetan 

Gutxieneko Segurtasun eta Osasun Xedapenak ezartzen dituena. 

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri inguruetarako, espazio 

publikoetarako, eraikuntzetarako eta informazio zein komunikazio 

sistemetarako irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak 

onartzen dituena

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzkoa.

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzkoa.

7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari 

eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen 

duena

Herritar partikularrak edo haien ordezkaria

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Hirigintza (hirigintza plangintza eta 

kudeaketa)

Antolamendu planei eta hirigintzako bestelako 

jarduerei buruzko kontsultak. Hirigintza kudeaketa
Identifikazio eta harremanetarako datuak Udal ordenantzak Herritar partikularrak edo haien ordezkaria

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Espedienteak, zehapen prozesua

Zerga arloko gaiekin, lurzoruaren araudiarekin, hiri 

antolamenduko plan orokorrarekin eta ingurumena 

babesteko araudiarekin lotuta udalerrian gertatzen 

diren zehapen espedienteak tramitatzea. 

Identifikatzaileak: NAN, izen-deiturak, helbidea, helbide 

elektronikoa, sinadura, argazkia, telefonoa.

Pertsonaren ezaugarriak: hizkuntza

Inguruabar sozialak

Enpleguaren xehetasunak

Datu kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Dokumentuen egiaztapena 
Datuak kontsultatzea eta erkatzea, egiazkoak direla 

ziurtatzeko.

Kopia zigilatua egitea

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Datu profesionalak eta akademikoak

Inguruabar sozialen datuak eta abar

Botere publikoa erabiltzea:

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

39/2015 Legearen 37. artikulua
Konpultsak eskatzen dituzten pertsonak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Idazkari nagusiak kide anitzeko 

organoak tramitatzea (osoko 

bilkurak, gobernu batzarrak)

Osoko bilkuren eta gobernu batzarren aktak 

kudeatzea eta izapidetzea. Deialdiak eta aktak.

Landutako gaiak ziurtatzeko ziurtagiriak ere ematen 

dira.

Datu identifikatzaileak

Ahotsa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 46. 

artikulua

Azaroaren 28ko 2568/1986 Dekretuak onartutako Toki 

Erakundeen Araubide Juridikoaren eta Funtzionamenduaren 

Erregelamenduaren 109. eta 110. artikuluak

Araubide publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 

40/2015 Legearen 1518. artikulua

Herritarrak, zinegotziak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ondasunak eta ondarea 

erregistratzea, bateraezintasun 

arrazoien ondorioz 

Udal zinegotzien ondasunak eta ondarea kudeatzea 

eta zabaltzea.

Datu identifikatzaileak

Ekonomia, ondare eta zerga datuak

Lanbide datuak 

Botere publikoa erabiltzea:

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

39/2015 Legearen 37. artikulua.

Herritarrak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Osoko bilkurak eta gobernu 

batzarrak grabatzea
Osoko bilkurak zabaltzea eta grabatzea  Irudia eta ahotsa Berariazko baimena Osoko bilkurako parte hartzaileak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ebazpen liburuen zaintza
Udalak emandako ebazpenen liburuen kopiak 

mantentzea
Identifikazio eta harremanetarako datuak  

Botere publikoa erabiltzea:

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

39/2015 Legearen 37. artikulua

Herritarrak Mugarik gabe

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ezkontza zibilaren eskaera 
Ezkontza zibilak kudeatzea, ospakizuna, toki 

korporazioko kidea esleitzea, tasa eta Erregistro 

Zibilari jakinaraztea barne.

Identifikazio eta harremanetarako datuak 
Legezko betebehar bat betetzea: Kode Zibila, IV. titulua (42 – 107 

artikuluak)
Ezkontideak, lekukoak

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Hauteskunde prozesuen 

kudeaketa

Hauteskunde mahaiak zozketa publikoaren bidez 

osatzea
Datu identifikatzaileak Hauteskunde lege orokorra Herritarrak, oro har

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Zerbitzu juridikoak, barne eta 

kanpo aholkularitza juridikoa 

Udalaren aurkako auzi juridikoak kudeatzea eta 

tramitatzea.

Espediente osoa tratatu eta epaitegietara bidaltzen 

da, eta kopia bat abokatuei. 

Datu identifikatzaileak

Ezaugarri sozialen datuak

Adingabeen datuak

Datu sentsibleak

Datu ekonomiko eta finantzarioak

Arlo sozialeko auziaren datuak

Konstituzioa, 118. artikulua, eta botere judizialaren lege organikoa
Herritarrak, oro har Mugarik gabe

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Askiesteak eta Abalen 

askiesteak

Ahalorde bat enpresa bat lotzeko edo behartzeko 

nahikoa dela ziurtatzea. Enpresetako ahaldunen 

ahalordeak eta enpresen abalak agertzen dira. 

Datu identifikatzaileak Aplikatu beharreko legezko araudia  Herritarrak, oro har

Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, 

paperean dauden espedienteak udalean 

gordetzen dira, emanda atera ez direnak 

artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu 

egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak 

dituzte. Kontratu motaren araberako 

likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen 

dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Udalerriko kultur kudeaketa

Kultur jarduerak eta ekitaldiak kudeatzea eta 

tramitatzea.

Udalak udalerriko ikastetxeen parte hartzearekin 

antolatutako ekitaldiak kudeatzea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Datu ekonomiko eta finantzarioak

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

Espazio publikoak arautzen dituzten ordenantzak

Espazio publikoa arautzen duen ordenantza eta Ikuskizunei eta 

kaleko salmentari buruzko legea

Herritar interesduna
5 urte gomendatzen da.

Artxibo orokorrera bidaltzen dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Euskara

Dirulaguntzak euskara ikasteko, euskara 

sustatzeko, euskaltegietarako, orri 

korporatiboetarako, webguneetarako, besteak 

beste.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Datu ekonomiko eta finantzarioak

Ahalmen publikoa erabiltzea: DBEOren 6.1.e) artikulua

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzkoa

887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei 

buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 

Erregelamendua onartzen duena

Erroldatuak, bizilagunak, ikasleak, irakasleak, 

enpresaburuak 

Dirulaguntzen espedienteak. 

Dirulaguntzaren deialdiaren espedientea 

etengabe kontserbatzen da.

Urte bat ukatutako banakako 

espedienteetarako eta zortzi urte 

emandako espedienteetarako

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Kaleko salmenta

Udalerriko kaleko azokako saltokien lizentzien 

eskaerak kudeatzea.

Lizentzien eskualdatzeak kudeatzea, lanpostuaren 

xedea aldatzea, bajak eta zergen ordainketaren 

kontrola.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Datu profesionalak eta akademikoak

Interes publikoan eginiko misio bat betetzeko beharrezko 

tratamendua (DBEOren 6.1.e artikulua), Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearekin bat 

datorrena

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearena

Eskatzaileak eta legezko ordezkariak
5 urte gomendatzen da.

Artxibo orokorrera bidaltzen dira

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Sariak ematea Kultura eta euskara arloan sariak ematea.
Identifikazio eta harremanetarako datuak

Datu ekonomikoak
Interesdunaren adostasuna Herritar interesduna

5 urte gomendatzen da.

Artxibo orokorrera bidaltzen dira

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Prestazio ekonomikoak
Udalaren eskumeneko programak, zerbitzuak eta 

prestazioak kudeatzea gizarte ekintzaren arloan.

Datu identifikatzaileak

Harremanetarako datuak

Datu profesionalak eta akademikoak

Datu ekonomikoak

Bereziki babestutako datuak 

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

Herritarrak eta egoiliarrak, elkarteak eta 

gobernuz kanpoko elkarteak
5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Diagnostikoa, balorazioa eta 

jarraipen soziala 

Gizarte zerbitzuak behar dituzten pertsonei arreta 

ematea, historia soziala, esku hartze plana, 

jardueren jarraipena eta kontrola egitea. 

Bizikidetzari eta gizarteratzeari buruzko txostenak 

egitea. 

Orientazioko, arreta psikologikoko eta laguntza 

juridikoko zerbitzua baloratzea eta ematea.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak
5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

ELZ. Etxez etxeko laguntza 

zerbitzua

Etxez etxeko laguntza zerbitzua behar duten 

pertsonei arreta ematea, historia soziala, esku 

hartze plana, jardueren jarraipena eta kontrola 

egitea.

Egoera psikosozialari buruzko txostenak egitea. 

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Txosten sozialaren datuak

Datu kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak
5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ikastaro sozialen sustapena 

(berdintasuna, immigrazioa, 

etab.)

Berdintasuna bultzatzeko, immigrazioa sustatzeko 

eta abarretarako ikastaroak antolatzea eta 

kudeatzea.

Ikastaroak eta programak sustatzea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak               
Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten 

dituen dekretua eta foru agindua

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak
5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Ahalduntze eskolako ikastaroen 

eta jardueren kudeaketa 

Prestakuntza ikastaroak antolatzea eta kudeatzea, 

parte hartzaileen izen ematea eta jarraipena egitea, 

datu basea kudeatzea eta aldizka komunikazioa 

mantentzea.

Herritarrentzako jarduera irekiak programatzea eta 

antolatzea.

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, NAN, jaioteguna eta 

helbidea.

Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa                                          

Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten 

dituen dekretua eta foru agindua 

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Ikastaroetan eta tailerretan 

prestatutako materiala 

kudeatzea. Bideoak grabatzea.

Gazteen artean indarkeria matxistari aurrea 

hartzeko bideoak egitea, arloko berdintasun 

programen bidez.

Datu identifikatzaileak: irudia
DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Marieneako aretoak 

erreserbatzea
Marieneako aretoen erreserba kudeatzea

Datu identifikatzaileak: izena eta deiturak

Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa                      

.                      

Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten 

dituen dekretua eta foru agindua

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Jarri gurekin harremanetan 

(webgunea)
Web formularioaren bidez informazioa eskatzea

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, NAN, jaioteguna eta 

helbidea.

Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa                      

Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten 

dituen dekretua eta foru agindua

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Marieneako sare sozialak

Marieneako sare sozialak (Facebook eta Youtube) 

kudeatzea eta zaintzea.

Sare sozialen ekimenak eta kudeaketa zabaltzeko 

kanpainak.

Datu identifikatzaileak: irudia

Harremanetarako datuak: helbide elektronikoa
DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Sexu informazioko zerbitzua
Sexu informazioko zerbitzuan aztertutako kasuak 

kudeatzea eta arreta ematea.

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, NAN, nazionalitatea, 

sexua, jaioteguna eta jaioterria

Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa

Bereziki babestutako datuak: sexu informazioko zerbitzuan 

tratatutako kasuekin lotutakoak

Interes publikoan egindako misio bat betetzeko beharrezko 

tratamendua (DBEOren art. 6.1.e artikulua) eta funtsezko interes 

publikoko datu kategoria bereziak (DBEOren 9.2.g) artikulua), 

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean 

ezarritako eskumenekin bat etorriz

Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, 

ordezkariak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Marieneako ikastaroen eta 

jardueren jakinarazpenak

Ikastaroak eta jarduerak sustatzeko 

komunikazioetarako mailinga, prestakuntza 

ikastaroetan izena eman duten pertsonentzat. 

Harremanetarako datuak: telefonoa, helbide elektronikoa

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

Marienean eskainitako ikastaroetan eta 

jardueretan izena eman duten pertsonak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Lan aholkularitza etxeko 

langileei

Lan aholkularitza juridikoa ematea etxeko langileei, 

bai eta defentsa juridikoa ere administrazioarekiko 

auzietan edo bestelako auzietan, auzibideetan edo 

judizioz kanpokoetan.

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, IFZ, helbidea, telefonoa, 

helbide elektronikoa, eskuzko sinadura edo sinadura 

elektronikoa

Pertsonaren ezaugarriak: egoera zibilari buruzko datuak; adina; 

familiaren datuak; sexua; jaioteguna; nazionalitatea; jaioterria; 

ama hizkuntza

Inguruabar sozialak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza; 

egoera militarra; jabetzak, ondasunak; zaletasunak eta 

bizimodua; klubetako eta elkarteetako kide izatea; lizentziak, 

baimenak

Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala; kategoria/gradua; 

lanpostuak; nominako datu ez ekonomikoak; langilearen 

historiala

Ekonomiko-finantzarioak: diru sarrerak, errentak; inbertsioak, 

ondarekoak; kredituak, maileguak, abalak; banketxeak; 

pentsioak, erretiroa; ekonomikoak; nomina; zerga-

kenkariak/zergak; aseguruak; hipotekak; subsidioak, mozkinak; 

kreditu txartelak

DBEOren 6.1.e) artikulua, tratamendua beharrezkoa da interes 

publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako botere 

publikoak erabiltzean egindako misio bat betetzeko

Demandatzaileak; demandatuak; legezko 

ordezkariak; lekukoak; prokuradoreak; 

notarioak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Berdintasuna eta genero 

indarkeria (informazioa eta 

arreta, aholkularitza juridikoa 

eta orientazio psikologikoa)

Arreta eta esku hartzea maila juridikoan, sozialean 

eta psikologikoan, eta Zentrora joaten diren 

emakumeak beste baliabide espezializatu 

batzuetara bideratzeko aukera ere.

Emakumeen eskubideei buruzko informazioa eta 

arreta.

Txosten psikopedagogikoak egitea. Indarkeria 

matxistagatik salaketak jartzen laguntzea. 

Indarkeria matxista jasan duten emakumeei familia 

zuzenbidean informazioa eta orientazio emateko 

hitzorduak.

Helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak.

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, IFZ, helbidea, telefonoa, 

helbide elektronikoa, eskuzko sinadura edo sinadura 

elektronikoa

Pertsonaren ezaugarriak: egoera zibilari buruzko datuak; adina; 

familiaren datuak; sexua; jaioteguna; nazionalitatea; jaioterria; 

ama hizkuntza

Inguruabar sozialak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza; 

egoera militarra; jabetzak, ondasunak; zaletasunak eta 

bizimodua; klubetako eta elkarteetako kide izatea; lizentziak, 

baimenak

Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala; kategoria/gradua; 

lanpostuak; nominako datu ez ekonomikoak; langilearen 

historiala

Ekonomiko-finantzarioak: diru sarrerak, errentak; inbertsioak, 

ondarekoak; kredituak, maileguak, abalak; banketxeak; 

pentsioak, erretiroa; ekonomikoak; nomina; zerga-

kenkariak/zergak; aseguruak; hipotekak; subsidioak, mozkinak; 

kreditu txartelak

Osasunari buruzko datuak: fisikoa edo psikikoa; ideologia edo 

iritzi politikoak; afiliazio sindikala; erlijioa; sinesmen erlijioso 

edo filosofikoak; arraza edo etnia jatorria; biometrikoak; 

genetikoak; bizitza eta/edo sexu orientazioa; genero 

indarkeriaren biktima

DBEOren 6.1.c) artikulua, tratamendua beharrezkoa da 

tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko 

betebehar bat betetzeko

DBEOren 6.1.d) artikulua, tratamendua beharrezkoa da 

interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten bizi interesak 

babesteko.

DBEOren 6.1.e) artikulua, tratamendua beharrezkoa da interes 

publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako botere 

publikoak erabiltzean egindako misio bat betetzeko.

Genero indarkeriaren biktimak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Marienea elkarteko bazkideak
Marienea Elkarteko bazkideak kudeatzea, 

intereseko sustapen komunikazioak bidaltzea. 

Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, jaioteguna, NAN,  posta 

helbidea.

Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa                                          

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko
Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

5 urte gomendatzen da

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Abisuak, kexak, iradokizunak, 

galderak eta esker onak

Abisuei, kexei, iradokizunei, galderei eta esker onei 

arreta ematea eta haiek tramitatzea.
Identifikazio eta harremanetarako datuak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

Udal ordenantzak

Interesduna bera

Beste administrazio publikoak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Herritarren proposamenak Herritarren proposamenak aztertzea Identifikazio eta harremanetarako datuak
GARDENTASUNAREN, GOBERNU IREKIAREN ETA HERRITARREN 

PARTAIDETZAREN ERREGELAMENDU ORGANIKOA
Interesduna bera

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Eskubideez baliatzea
Interesdunek beren datu pertsonalei buruz dituzten 

eskubideak baliatzeko laguntzaren kudeaketa.
Identifikazio eta harremanetarako datuak 

DBEOren 6.1.c) artikulua: legezko betebeharra betetzea.

Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorra, 15. 

artikulua eta hurrengoak.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak 

babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Beren eskubideak erabili nahi dituzten pertsona 

fisikoak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Laguntzak, dirulaguntzak eta bekak 

(orokorrak)

Dirulaguntzak, bekak eta laguntza ekonomikoak eta 

bestelakoak kudeatzea eta ematea; osasunari 

buruzko datuak eta bereziki sentsibleak jaso ahal 

izango dira.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu 

pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko

• DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak 

arautzen dituena

• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa

• 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulaguntzei 

buruzkoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Udal Artxiboa

Administrazio espedienteak artxibatzeko sistema 

kudeatzea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

Ikerketarako edo kontsultarako sarbideak 

kudeatzea. Helburu estatistikoak, ikerketa, etab.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Akademikoak eta profesionalak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak 

arautzen dituena

• 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari 

buruzkoa.

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Informazio publikoa eskuratzea
Informazio publikoa eskuratzeko eskaerei 

erantzutea. 

Identifikatzaileak

Enpleguaren xehetasunak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

19/2013 Legea, Gardentasunari buruzkoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Udal organoen ekitaldiak Udal organoen ohiko funtzionamendua kudeatzea.

Identifikatzaileak

Enpleguaren xehetasunak

Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak

Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Segurtasun arrakalak
Informazioaren segurtasun arrakalak kudeatzea, 

ebaluatzea eta jakinaraztea.

Segurtasun arrakalarekin zerikusia duten datuak

Datu identifikatzaileak, datuak babesteko ordezkariarekin 

eta/edo informazioa eskuratzeko pertsonekin harremanetan 

jartzeko datuak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.

Herritarrak oro har, hornitzaileak, langileak 

(kaltetuak, salatzaileak, legezko ordezkariak)

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Polizia jarduerak.

Atestatuak

Udaltzaingoaren esku hartze guztiak kudeatzea, 

besteak beste, konfiskatzeak, lapurtutako eta 

abandonatutako ibilgailuen kudeaketa, atestatuak 

egitea (trafiko istripuak eta salaketa penalak, 

ibilgailuak eta pertsonak), genero indarkeriaren eta 

etxeko indarkeriaren biktimekin lotutako ekintzak, 

trafikoa kontrolatzeko kanpainak eta atxilotutako 

pertsonei buruzko informazioa kudeatzea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Ezaugarri pertsonalen datuak

Gizarte egoerari buruzko datuak

Akademikoak eta profesionalak

Datu kategoria bereziak  

Botere publikoak erabiltzea:

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena 

4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, herritarren 

segurtasuna babestekoa. 

2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, segurtasun indar eta 

kidegoen gainekoa, 

Herritarrak eta egoiliarrak, jabeak eta 

errentariak 

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Zehapen prozedurak

Udalerrian gertatzen diren zehapen espedienteak 

tramitatzea, zerga arloko gaiekin, lurzoruaren 

araudiarekin, hiri antolamenduko plan 

orokorrarekin eta ingurumena babesteko 

araudiarekin lotutakoak izan ezik. 

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Inguruabar sozialak

Enpleguaren xehetasunak

Datu kategoria bereziak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.



Bideozaintza eta kontrola 
Pertsonen, ondasunen eta instalazioen 

segurtasuna.
Datu identifikatzaileak: irudia Misioa interes publikoan Herritarrak, oro har 30 egun

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Galdutako gauzak Galdutako gauzen tramitearen kudeaketa.
Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Armak (aire konprimitukoak, 

arkuak eta baleztak)

Armak erabiltzeko baimena ematen duen arma 

lizentzia ematea.

Arlo horri dagokion arau haustea ezartzen duen 

zehapen espedientea tramitatzea.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak

Enpleguaren xehetasunak

Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak

Datu sentsibleak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, herritarren 

segurtasuna babestekoa

Herritarrak, oro har

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Polizia ekipoen hornidura

Polizia taldearen jantzien eta armen inbentarioa 

izatea.

Adierazitako hornigai horiek erabiltzean, esleitzean 

eta itzultzean egindako edozein erreklamazio edo 

arau hauste administratiboki izapidetzea.

Identifikatzaileak

Pertsonaren ezaugarriak: hizkuntza

Enpleguaren xehetasunak

Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak

DBEO: 6.1.b) Interesdunak parte hartzen duen kontratu bat 

gauzatzeko edo aplikatzeko beharrezko tratamendua

DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko 

tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, segurtasun indar eta 

kidegoen gainekoa.

Langileak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Udal hilerria

Udal hilerria eta hilotzen sanitatea kontrolatzeko 

eta kudeatzeko udal zerbitzua.

Heriotzak erregistratzea eta kontrolatzea eta 

hilobien eta nitxoen titulartasuna kudeatzea.

Identifikatzaileak

Inguruabar sozialak

Datu finantzarioak

Enpleguaren xehetasunak

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen 

legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituena

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa.

Herritarrak, oro har 

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Arriskutsuak izan daitezkeen 

animaliak kontrolatzea

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko 

udal erregistroa kudeatzea eta lizentziak ematea.

Identifikazio eta harremanetarako datuak

Bereziki babestutako datuak

Botere publikoak erabiltzea:

50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen 

animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa

Basaurin erroldatuta dagoen edozein pertsona, 

adinez nagusia, arriskutsua izan daitekeen 

txakur baten jabea edo hura zaindu, paseatu 

edo gobernatzeaz arduratzen dena.

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.

Erabiltzaileak administratzea

Udal kudeaketako sistema informatikoaren 

erabiltzaileak kudeatzea administrazio 

elektronikoaren esparruan. Datuak administrazio 

jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira

Identifikazio eta harremanetarako datuak

DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen

DBEO: 6.1.b) Kontratu bat gauzatzeko beharrezko tratamendua 

DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko 

tratamendua

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak 

arautzen dituena

• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa

Enplegatuak - langileak

Hornitzaileak

Kargu publikoak

Datuak administrazio jarduerak irauten 

duen bitartean tratatuko dira, eta 

tratamenduaren ondoriozko erantzukizun 

juridikoen arabera gordeko dira.

Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 

3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio 

Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema 

Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera 

(Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.


