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DATUAK TRATATZEKO BERARIAZKO BAIMENA

Hau ADIERAZTEN DUZU:
Berariaz BAIMENA ematen diozu GUEDAN, SERVICIOS DEPORTIVOS SA enpresari zure CVko
datuak tratatzeko, bai eta kontratazioa egiteko edo hautaketa-prozesuetan sartu ahal izateko
beharrezkoak diren datuak tratatzeko ere. Tratamendu horrek barne hartzen du datuak
kontserbatzea eta enpresako zenbait saili datu horien berri ematea.
Behar bezala azaldu dizute edozein unetan eta formalitaterik gabe eskubidea duzula baimen
hori kentzeko. Horrez gain, badakizu datuak tratatzearen arduraduna GUEDAN, SERVICIOS
DEPORTIVOS SA enpresa dela (IFK: A48224224; helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 6, 3.D
48013, Bilbo, Bizkaia; telefono-zenbakia: +34 944398010).
Halaber, behar bezala azaldu dizute eskubidea duzula datuak tratatzeko ardura duenari
honako hau eskatzeko: zure datuetan sartzea, haiek zuzentzea eta ezabatzea, tratamendua
mugatzea, tratamenduari uko egitea edo datuak beste norabait eramatea. Gainera, eskubidea
duzu kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioak jartzeko, hala nola Datuak Babesteko
Espainiako Agentziaren aurrean.
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DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

1. NOR DA DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?
GUEDAN, SERVICIOS DEPORTIVOS SA (IFK: A48224224; egoitza soziala: Basurtuko
Kaputxinoen kalea 6, 3.D 48013, Bilbo, Bizkaia).
Datuak
babesteko
arduradunarekin
harremanetan
protecciondatos@guedan.com helbidera idatzita.

jar

zaitezke

2. ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU DATUAK?
Datu pertsonalen xede nagusia ez da gure webgunean cookie-ak gordetzeko eman
diguzun baimen informatuaren mendekoa; baimen horri buruzko informazio gehiago
nahi izanez gero, irakurri gure Cookie-n politika.
Eman dizkiguzun datu pertsonalak lan-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira,
baita beste 5 urtez ere, azken interes-baieztapenetik aurrera zenbatzen hasita.

3. NOIZ ARTE GORDEKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?
Lan-harremanak irauten duen bitartean, tratamenduari aurka egiten diozun arte edo,
gehienez ere, azken interes-baieztapenetik 5 urte igarotzen diren arte gordeko ditugu
zure datuak.

4. ZEIN DA DATUEN TRATAMENDUA ARAUTZEN DUEN LEGE-OINARRIA?
Tratamenduaren oinarriak interesdunen baimena eta alderdien arteko harreman
juridikoen garapena dira (DBEO, 6.1a, b).

5. NORI EMANGO DIZKIOGU ZURE DATU PERTSONALAK?
GUEDANek barne-politika egokiak ditu, hirugarrenek egindako datuen edozein
tratamendu berme guztiekin egiten dela eta indarrean dagoen legeria errespetatzen
duela bermatzeko. Gure softwarea mantentzen duten enpresek eta bestelako
mantentze-lanak egiten dituztenek, aholkulariek eta kanpoko prebentzio-zerbitzuak izan
dezakete zure datuetarako sarbidea.
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6. ZEIN ESKUBIDE DITUZU?
2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB)
arabera, eskubide hauek dituzu zure datu pertsonalak tratatzeari dagokionean:
 Sarbide-eskubidea: eskubidea duzu zure datu pertsonalak tratatzen ari garen
jakiteko; hala bada, datu horien kopia eta tratamenduari buruzko informazio
osoa jasotzeko eskubidea duzu.
 Zuzentzeko eskubidea: akatsak zuzentzeko, zehatzak ez diren edo osatugabeak
diren datuak aldatzeko, eta tratamenduaren xede den informazioaren
benetakotasuna bermatzeko eskubidea duzu.
 Ezabatzeko eskubidea: datuak ezaba ditzatela eskatzeko eskubidea duzu, behar
baino gehiago itxaron beharrik gabe, tratamendua ez bada zilegia edo datu
horiek jaso nahiz tratatzeko xedea desagertu bada.
 Tratamendua mugatzeko eskubidea: tratamendua ez bada zilegia edo datuen
zehaztasuna zalantzan jarri bada, tratamendua bertan behera uzteko eskatzeko
eskubidea duzu.
 Aurka egiteko eskubidea: zure datuak tratatzeari uko egiteko eskubidea duzu,
tratamendu horren xedea zuzeneko marketina denean edo zure egoera
pertsonalaren eraginez datuen tratamendua amaitu egin behar denean, salbu
interes zilegia frogatzen denean edo erreklamazioak jartzeko nahiz defendatzeko
beharrezkoa denean.

Eskubide horiek erabiltzeko, bidali mezu elektroniko bat protecciondatos@guedan.com
helbidera. Zure eskaeran, modu argian esan beharko duzu nor zaren, gutxienez izen
osoa, NANa eta erabili nahi dituzun eskubideak adierazita.
Horrez gain, Datuak Babesteko Espainiako Bulegora (www.agpd.es) ere jo ahalko duzu,
zure eskubideak zain ditzatela eskatzeko, beharrezkotzat jotzen baduzu.
Eskubide horiek doakoak dira, argi eta garbi funtsik ez duten edo gehiegizkoak diren
eskaerak egiten direnean izan ezik; kasu horretan, interesdunari eskatu ahalko zaio
eskaera izapidetzeak eragindako gastuak ordaintzeko.

