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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIO XEHATUA  

Nor da datu pertsonalak lantzeko arduraduna? 

Altsasuko Udal Musika eta Dantza Eskola. 

Datuen zainketen delegatua 

Eskolak datu hauen zainketarako delegatua izendatu du, eta harekin harremanetan jartzeko ondorengo posta 
elektronikoa erabili dezakezue: dpd@altasu.net 

Zertarako erabiliko ditugu datuak? 

 Urteroko matrikulazioen kudeaketa egiteko 

 Bakoitzari dagokion tasaren araberako kuotaren kobratzea kudeatzeko 

 Matrikulaturako ikasleei formakuntza akademikoa emateko. 

 Jasotako formakuntzaren kontrola eta ziurtasuna kudeatzeko. 

Nola mantenduko da jasotako informazioa eguneratua? 

Guraso, tutore edo interesadunak izango dira, lehenbailen, hasieran aurkeztutako datuetan sortutako aldaketak 
jakinaraziko dutenak. 

 
Ze araudik legitimatzen du tratamendu hau? 

Bagaude datuen tratamendua botere publikoko ariketarako egiteko legitimatuta eta hurrengo araudiak guri datozkigun 
konpetentziak (RGPD-a, 6.e artikulua) betetzeko emanda: 
 

 Apirilaren 2ko, 7/1985 lege erregulatzailea, erregimen lokaleko oinarrietakoa. 

 421/1992 Foru-dekretua (1993ko urtarrilaren 22ko NAO-a) 

 Abenduaren 13ko, 79/2010 Foru-dekretua (2011ko urtarrilaren 4ko 2º NAO-a) 

Zenbat denboran mantenduko ditugu datuak? 

Administrazio publiko bat garenez, artxibo eta dokumentuetak, apirilaren 4ko, 12/2007 Foru-Legeak ezarritakoaren 
arabera mantenduko da informazioa. 

Nori komunikatuko dizkiogu datuak? 

Izaera pertsonaleko balizko datu-lagapena guraso edo tutoren baimenarekin egingo da, berau baimentzen duen Legea 
balego izan ezean. 

Dituzun eskubideak 

Interesadunek bere datu pertsonalak lortzeko, zehaztugabeak badira haiek zuzentzeko, tratamendua mugatzeko zein 
datuak kentzeko eskaera egiteko eskubidea dute, eskolako zuzendaritzan edo dpd@altasu.net posta elektronikoan. 

Halaber, interesadunek Datu-Babeseko Espainiako Agentzian erreklamazioa ezarri dezakete, idazkiaren bitartez, C/ 
Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) helbidean edota egoitza elektronikoan, www.agpd.es-en. 

Zer egiten dugu irudien tratamenduarekin? 
 
Musika eta Dantza eskolan irudiak, argazkiak, diapositibak, bideoak, CDak, DVD.. jasotzen dira, hurrengo helburuekin: 

 Pedagogiko-didaktikoa, baita gure lana zein irakaskuntza jardueraren difusiorako. 

 

 

http://www.agpd.es/
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 Urteko memoria egiteko 

 Hala eskatzen duten familiei irudiak eskaintzeko 

Eskolak antolatzen dituen ekitaldietan, argazkiak, bideoak… atera daitezke? 
 
Ohartarazi behar dugu, gure eskolako ekitaldiak egiten direnean, irudiak jasotzea erabakitzen baduzue, hauen erabilera 
pribatua, familiarena edo lagunartekoa izan beharko dela, indarrean dagoen ohorerako eta berezko irudiraren 
eskubidearen gainean eta Datu-Babesaren gaineko  araudia betea izan dadin. Irudiak sare sozialetan argitaratzea 
erabakitzen baduzue, gogoratu, agertzen diren umeen guraso edo tutoren baimena izatea ezinbestekoa dela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


