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PRIBATUTASUN POLITIKA 

1. ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA 
 

 
Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna? 

 
NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA enpresa da ERABILTZAILEAREN datu pertsonalen tratamenduaren ARDURADUNA 

eta jakinarazten dizu datu horiek apirilaren 27ko 2017/670 Erregelamenduan (EB) (GDPR) eta abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD) ezarritakoari jarraikiz tratatuko direla. 

 

 
Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

 
Erabiltzailearekin harreman komertzial bat mantentzeko. Hauek dira tratamendua egiteko aurreikusitako operazioak: 

 
Merkataritza-komunikazioak egitea ahalbidetzen duen mezu elektroniko, fax, SMS, MMS, sare sozialen edo 
bestelako bide elektroniko edo fisiko baten bidez, oraingoa edo etorkizunekoa, merkataritza-komunikazioak 
bidaltzea. Komunikazio hauek ARDURADUNAK egingo ditu eta bere produktu eta zerbitzuekin erlazionatuta 
egongo dira edo bere kolaboratzaile edo hornitzaileenekin, promozio-akordioren bat hitzartu badu. Kasu 
horretan, hirugarrenek ez dute inoiz datu pertsonalen irispidea izango. 
Merkatu-azterketak eta analisi estatistikoak egitea. 
Enkarguak eta eskaerak izapidetzea, eskaerak edo ERABILTZAILEAK ARDURADUNAREN webgunean 
eskuragarri dauden edozein harremanetarako bideren bitartez edozein eskabide erantzutea. 
Gure jardueran dauden berritasun, eskaintza eta sustapenei buruzko sareko informazio-aldizkaria bidaltzea. 

 
 
 

Zergatik trata ditzakegu zure datu pertsonalak? 

 
GDPRaren 6. artikuluak tratamendua honela legitimizatzen duelako: 

 
ERABILTZAILEAREN baimenarekin: jakinarazpen komertzialak eta informazio-aldizkaria bidaltzea. 
ARDURADUNAREN interes legitimoagatik: merkatu-azterketak, analisi estatistikoak, etab. egitea eta 
enkarguak, eskaerak, etab. izapidetzea ERABILTZAILEAK eskatuta. 

 
 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak? 

 
Tratamenduaren helburua mantentzeko denboran zehar edo bere zaintzari buruzko irizpena ematen duten legezko 
beharrak dauden bitartean bakarrik gordeko dira, eta dagoeneko horretarako beharrezkoak ez direnean, datuen 
anonimizazioa edo erabateko suntsiketa bermatzeko egokiak diren segurtasun-neurriekin ezereztuko dira. 

 
 

 
Nori jakinarazten dizkiogu zure datu pertsonalak? 

 
Ez da hirugarrenen datu pertsonalen jakinarazpenik aurreikusten, tratamenduaren garapena eta egikaritzerako 
beharrezkoa balitz salbu, jakinarazpenekin erlazionatutako gure zerbitzu-hornitzaileei. Horiekin ARDURADUNAK 
indarrean dagoen pribatutasun-araudiak eskatzen dituen konfidentzialtasun-akordioak eta tratamendu-eragilearen 
akordioak sinatu ditu. 
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Zeintzuk dira zure eskubideak? 

ERABILTZAILEAK dituen eskubideak honako hauek dira: 

Bere baimena edozein unetan kentzeko eskubidea. 
Irispide-eskubidea, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak eta tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko 
eskubidea. 
Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea, baldin eta tratamendua indarrean 
dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste baduzu. 

 
Zure eskubideak egikaritzeko harremanetarako datuak: 

 
NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA. San Anton 3-1. / 31001 IRUÑEA (Nafarroa). Email : 
oinez@nie.ikastola.eus  
datuen babeserako delegatua aren harremanetarako datuak: Avda. Pio XII, 16 - 1º - of. 11 - ikastola@ticna.es 

 
 

 
2. ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOAREN NAHITAEZKO EDO HAUTAZKO IZAERA 

 
ERABILTZAILEEK, behar diren laukien markatzearen eta eremuetan datuak sartzearen bidez (kontaktu-inprimakian 
izartxo batekin [*] markatuta edo deskargatzeko inprimakietan agertzen direnak), beren datuak emaleak egindako 
eskaera betetzeko erabili behar dituela berariaz, modu aske eta zalantzarik gabeko modu batean onartzen du. Bestelako 
eremuetan datuak ipintzea borondatezkoa da. ERABILTZAILEA ARDURADUNARI emandako datu pertsonalak 
egiazkoak direla bermatzen du eta haien aldaketen berri ematearen arduraduna da. 
ARDURADUNAK jakinarazten du webgunearen bidez eskatutako datu guztiak derrigorrezkoak direla; izan ere, 
beharrezkoak dira ERABILTZAILEARI zerbitzu optimo bat eskaintzeko. Datu guztiak ez badira ematen, ezin da bermatu 
emandako informazioa eta zerbitzuak zure beharren araberakoak izatea. 
 

 
3. SEGURTASUN-NEURRIAK 

 
Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz, ARDURADUNA bere erantzukizuneko 
datu pertsonalen tratamendurako GDPR eta LOPDGDDaren xedapen guztiak betetzen ari dela, eta baita GDPRaren 5. 
artikuluan deskribatutako printzipioak ere. Printzipio horien arabera datu horien tratamendua legezkoa, fidela eta 
gardena izango da interesdunari dagokionez, eta egokiak, beharrezkoak eta tratatuta izango direnentzako helburuei 
dagokienez beharrezkoa denari mugatuak izango direla. 

 
ARDURADUNAK GDPR eta LOPDGDDa zehazten dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta 
antolakuntza-politika egokiak ezarri dituela bermatzen du ERABILTZAILEEN eskubideak eta askatasunak babesteko 
helburuarekin eta hauei informazio egokia jakinarazi die hauek egikaritzeko. 

 
Pribatutasun-bermeei buruzko informazio gehiago lortzeko, ARDURADUNAREKIN jar zaitezke harremanetan 

NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA helbidean. San Anton 3-1. / 31001 IRUÑeA (Nafarroa). Email: oinez@nie.ikastola.eus  
datuen babeserako delegatua aren harremanetarako datuak: Avda. Pio XII, 16 - 1º - of. 11 - ikastola@ticna.es   


