
 

 

 
 

TRATAMENDU JARDUEREN ERREGISTROA 

 

Tratamenduaren arduraduna 

Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (BIC ARABA) 

IFZ A01046937 

Helbidea 

Arabako Parke Teknologikoa 

Albert Einstein kalea, 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Posta elektronikoa bicaraba@bicaraba.eus 

Telefonoa 945 298 282 

 

Datuak Babesteko Ordezkaria 

Identitatea 
SafeTic Asesores legales en Tecnología, S.L.U. (Loyer 

Asesores)  

IFZ B01469824 

Helbidea 

Arabako Parke Teknologikoa 

Albert Einstein kalea, 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Posta elektronikoa dpo@bicaraba.eus. 



 

 

 
 

TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN DATUEN TRATAMENDUA  

 

BEZEROAK 

Helburua 

Bezeroarekin den kontratu-harremana eta eskatzen dituzten 

zerbitzuak mantentzea, garatzea, betetzea eta kontrolatzea, 

eta ekitaldiei, ikastaroei, diru-laguntzei eta bezeroen 

interesekin lotutako informazio guztiari buruzko informazio 

interesgarria bidaltzea 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Interesduna parte den kontratu baten egikaritzea 

Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoak 

gogobetetzea informazioaren bidalketan 

Interesdunen kategoriak Bezeroak 

Datu pertsonalen 

kategoriak 

Identifikazio-datuak (NAN/IFZ, izen-abizenak/sozietatearen 

izena, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, 

sinadura) 

Ezaugarri pertsonalak 

Enpleguaren xehetasunak 

Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguru-datuak 

Ondasun eta zerbitzuen salerosketa 

Merkataritza-informazioa 

Hartzaileen kategoriak 
SPRI, Zerga Administrazioa, Finantza-erakundeak 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 



 

 

 
 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea The Rocket Science Group Llc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Newsletter-en kudeaketa eta 

jakinarazpen komertzialak bidaltzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak kontratu-harremana irauten duten bitartean 

gordetzen dira. Hori amaitzen denean, legezko betebeharrak 

betetzeko beharrezkoa den epean. 

Jakinarazpen komertzialak bidaltzeari dagokionez, 

interesdunak horren aurka dagoela adierazi arte. 

Segurtasun-neurrien 
deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

 

 

  



 

 

 
 

ADMINISTRAZIOKO BATZORDE ETA ORGANOAK 

Helburua 

Administrazio Kontseiluaren eta enpresan dauden gainerako 

batzordeen deialdiak, aktak, eskubideak, betebeharrak eta 

sozietatearen estatutuetan ezarritako gainerako gaiak 

kudeatzea. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Tratamenduaren arduradunari aplikagarriak zaizkion legezko 

betebeharrak betetzea, bereziki Kapital Sozietateen 

Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 

1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan eta sozietatearen 

estatutuetan.  

Interesdunen kategoriak 
Administrazio Kontseiluko kideak  

Beste zuzendaritza-batzorde batzuetako kideak  

Datu pertsonalen 

kategoriak 

Identifikazio-datuak (izen-abizenak, posta-helbidea, posta 

elektronikoa, telefonoa, sinadura) 

Ezaugarri pertsonalak 

Hartzaileen kategoriak 

Merkataritza Erregistroa 

Finantza-erakundeak 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 
transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 
herrialdea 

Estatu Batuak 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 



 

 

 
 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak Administrazio Kontseiluko edo dagokion 

zuzendaritza-batzordeko kide izan bitartean gordetzen dira, 

eta, horren ondoren, legezko betebeharrak betetzeko 

beharrezkoa den epean. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 
Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

 

  



 

 

 
 

HORNITZAILEAK 

Helburua 

Gure hornitzaileekin den kontratu-harreman eta horiek 

ematen dituzten zerbitzuak mantendu, garatu, bete eta 

kontrolatzea. 

Tratamendua 
legitimatzeko oinarri 

juridikoa 
Interesduna parte den kontratu baten egikaritzea 

Interesdunen kategoriak Hornitzaileak 

Datu pertsonalen 
kategoriak 

Identifikazio-datuak (NAN/IFZ, izen-abizenak/sozietatearen 

izena, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, 

sinadura) 

Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguru-datuak 

Ondasun eta zerbitzuen salerosketa 

Merkataritza-informazioa 

Hartzaileen kategoriak 
SPRI, Zerga Administrazioa 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 



 

 

 
 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Kontratu-harremanak irauten duen bitartean. Hori amaitzen 

denean, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa den 

epean. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 
Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

 

  



 

 

 
 

LANGILEAK 

Helburua 

Gure langileekin den kontratu-harremana mantendu, garatu, 

bete eta kontrolatzea eta lan-arloan eta Gizarte 

Segurantzarekikoan indarrean den araudia betetzea. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Interesduna parte den kontratu baten egikaritzea. 

Tratamenduaren arduradunari aplikagarriak zaizkion legezko 

betebeharrak betetzea, bereziki Langileen Estatutuaren 

Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 

Legegintzako Errege Dekretua.  

Interesdunen kategoriak Langileak 

Datu pertsonalen 
kategoriak 

Identifikazio-datuak (NANa, Gizarte Segurantzako zenbakia, 

izen-abizenak, posta-helbidea, posta elektronikoa, sinadura) 

Ezaugarri pertsonalak 

Enpleguaren xehetasunak 

Akademikoak eta profesionalak 

Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguru-datuak 

Hartzaileen kategoriak 

Gizarte Segurantzaren erakundeak, Lanbideko Istripuen 

Mutualitatea, SPRI, Aseguru-etxeak, Administrazio 

Publikoak (Zerga Administrazioa, SEPE, LANBIDE) 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 



 

 

 
 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak kontratu-harremanak irauten duen bitartean 

gordetzen dira. Hori amaitzen denean, legezko betebeharrak 

betetzeko beharrezkoa den epean. 

Segurtasun-neurrien 
deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

 

  



 

 

 
 

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Helburua 
Lan-arriskuen prebentzio arloan indarreko legeriak eskatzen 

dituen betebeharrak betetzea. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 
juridikoa 

Tratamenduaren arduradunari aplikagarriak zaizkion legezko 

betebeharrak betetzea, bereziki Lan Arriskuen 

Prebentzioaren azaroaren 8ko 31/1995 Legea.  

Osasunaren zainketari dagokionez, datu pertsonalen 

tratamendua legitimatzen duen lege-oinarria interesdunak 

emandako baimena da. 

Interesdunen kategoriak Langileak 

Datu pertsonalen 

kategoriak 

Identifikazio-datuak (NANa, izen-abizenak, telefonoa, 

sinadura) 

Ezaugarri pertsonalak 

Enpleguaren xehetasunak 

Hartzaileen kategoriak 

OSALAN, Lanbideko Istripuen Mutualitatea, Lan Ikuskaritza 

eta Gizarte Segurantza 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 



 

 

 
 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak kontratu-harremanak irauten duen bitartean 

gordetzen dira. Hori amaitzen denean, legezko betebeharrak 

betetzeko beharrezkoa den epean. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 
Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 
  



 

 

 
 

LANALDIAREN ERREGISTROA 

Helburua 

Enpresaren kontrola lanaldia betetzen dela eta lanpostuan 

dela bermatzeko, eta, hala badagokio, aparteko orduak 

dokumentatzeko. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Interesduna parte den kontratu baten egikaritzea. 

Tratamenduaren arduradunari aplikagarriak zaizkion legezko 

betebeharrak betetzea, bereziki Langileen Estatutuaren 

Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 

Legegintzako Errege Dekretua.  

Interesdunen kategoriak Langileak 

Datu pertsonalen 

kategoriak 

Identifikazio-datuak (NANa, izen-abizenak, telefonoa, 

sinadura, sinadura elektronikoa) 

Burututako lanaldia 

Hartzaileen kategoriak 

Langileen legezko ordezkariak 

Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 
Ez dago halakorik 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak lau urtez gordetzen dira, Langileen 

Estatutuen Legea onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren 34.9 artikuluan 

aurreikusitakoari jarraituz. 

Segurtasun-neurrien 
deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

 
  



 

 

 
 

SARBIDE-KONTROLA 

Helburua Instalazioetara sartzeko kontrola kudeatzea. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 
juridikoa 

Arduradunaren interes legitimoa haren instalazioetara 

sartzeko kontrola burutzeko, horien segurtasuna bermatze 

aldera.  

Baimena 

Interesdunen kategoriak 

Bezeroak 

BIC ARABAko langileak 

Eraikinean dauden enpresetako langileak 

Ohituraz sartzen diren beste pertsona batzuk 

Datu pertsonalen 

kategoriak 
Hatz-marka 

Hartzaileen kategoriak Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 

transferentziak 
Ez dago halakorik 

Kontserbazio-epea Datu pertsonalak hilabetez gordetzen dira. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

  



 

 

 
 

 

BIDEOZAINTZA 

Helburua 

Sarrerak kontrolatu, instalazioetan pertsonen eta ondasunen 

segurtasuna eta integritatea zaindu eta kontrolatu, legez 

kanpoko ekintza penalei aurrea hartu eta, hala badagokio, 

gertaerak ikertu. 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Tratamenduaren interes legitimoa enpresaren instalazioetan 

pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko.  

Tratamenduaren arduradunari aplikagarriak zaizkion 

betebeharrak betetzea, besteak beste, Segurtasun 

Pribatuaren apirilaren 4ko 5/2014 Legea. 

Interesdunen kategoriak 

Bezeroak 

Hornitzaileak 

Langileak 

Instalazioetara sartzen diren beste pertsona batzuk  

Datu pertsonalen 

kategoriak 
Irudia 

Hartzaileen kategoriak 

Segurtasuneko Indar eta Kidegoak 

Epaitegi eta Auzitegiak 

Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 
transferentziak 

Ez dago halakorik 

Kontserbazio-epea Datu pertsonalak hilabetez gordetzen dira. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 
Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 

WEB-HARREMANA 



 

 

 
 

Helburua 
Erabiltzaileek web-orriaren bidez egiten dituzten kontsultak 

kudeatu eta informazio-eskaerei erantzutea 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri 

juridikoa da hori beharrezkoa dela kontsulta bidaltzean edo 

webgunean  gaitutako inprimakiaren bidez eskaera 

bidaltzean ezartzen den harreman juridikorako. 

Interesdunen kategoriak Web-orriaren erabiltzaileak 

Datu pertsonalen 
kategoriak 

Identifikazio-datuak (izen-abizenak, posta elektronikoa, 

telefonoa) 

Interesdunak egindako kontsulta edo informazio-eskaera 

Hartzaileen kategoriak Tratamenduaren arduradunak 

Datuen nazioarteko 
transferentziak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 
Datu pertsonalak interesdunak egindako kontsulta edo 

eskaera izapidetu bitartean gordetzen dira. 

Segurtasun-neurrien 

deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 
 
 

TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN DATUEN TRATAMENDUA 

 



 

 

 
 

Tratamenduaren arduraduna 

Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (BIC ARABA) 

IFZ A01046937 

Helbidea 

Arabako Parke Teknologikoa 

Albert Einstein kalea, 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Posta elektronikoa bicaraba@bicaraba.eus 

Telefonoa 945 298 282 

 

Datuak Babesteko Ordezkaria 

Identitatea 
SafeTic Asesores legales en Tecnología, S.L.U. (Loyer 

Asesores)  

IFZ B01469824 

Helbidea 

Arabako Parke Teknologikoa 

Albert Einstein kalea, 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Posta elektronikoa dpo@bicaraba.eus. 

 

 

 

HIRUGARRENENTZAKO ZERBITZUAK 

Helburua 
Hirugarrenei zerbitzuak ematea, batez ere prestakuntzarako, 

ekitaldiak kudeatzeko eta diru-laguntzetarako 



 

 

 
 

Tratamendua 

legitimatzeko oinarri 

juridikoa 

Interesduna parte den kontratu baten egikaritzea 

Interes publikoagatik egindako misio bat betetzea 

Interesdunen kategoriak 
Bezeroak, hornitzaileak edota zerbitzua ematen zaien 

enpresen langileak, kasu bakoitzaren arabera. 

Datu pertsonalen 
kategoriak 

Identifikazio-datuak (NAN/IFZ, izen-abizenak/sozietatearen 

izena, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, 

sinadura) 

Ezaugarri pertsonalak 

Enpleguaren xehetasunak 

Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguru-datuak 

Ondasun eta zerbitzuen salerosketa 

Merkataritza-informazioa 

Hartzaileen kategoriak Tratamenduaren azpiarduradunak 

Datuen nazioarteko 
transferentziak 

Inportatzailea Dropbox, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Informazioa eta segurtasun-kopiak 

gordetzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Inportatzailea Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
G-Suite, hosting, informazioaren eta 

posta elektronikoaren kudeaketa 

Bermea Kontratuko klausula motak 



 

 

 
 

Inportatzailea The Rocket Science Group Llc. 

Helmugako 

herrialdea 
Estatu Batuak 

Helburua 
Newsletter-en kudeaketa eta 

jakinarazpen komertzialak bidaltzea 

Bermea Kontratuko klausula motak 

Kontserbazio-epea 

Datu pertsonalak kontratu-harremanak irauten duen bitartean 

gordetzen dira. Hori amaitzen denean, legezko betebeharrak 

betetzeko beharrezkoa den epean. 

Segurtasun-neurrien 
deskribapen orokorra 

Arriskuen ebaluazioko barne txostenean eta dagozkion 

segurtasun-politiketan azaltzen direnak. 

 
 

 


