PRIBATUTASUN-POLITIKA
Pribatutasun-politika honen bidez, BURU GAIXOTASUNA DUTEN PERTSONEN ETA
SENIDEEN AIARAKO ELKARTEAk (aurrerantzean, ASASAM) webgune honen
bitartez, telefonoz edo gure formularioetako edozeinen bidez, hala nola erabiltzaileen
nabigazio-

eta

kontsumo-ohituren

ondorioz

bil

ditzakeen

datu

pertsonalen

erabileraren alderdi garrantzitsuenen berri eman nahi die interesdunei.

Zentzu horretan, ASASAMek datu pertsonalen babesaren arloan indarrean den
araudia betetzen du, alegia, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalen erabilerari eta haien
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

BAZKIDETU/LAGUNTZAILEAK EDO BOLUNTARIOAK
Nor da zuk emandako datuen arduraduna?
Hau da eskatzen dizkizugun datu pertsonalen erabileraren erakunde arduraduna:
•

Izen soziala: Buru Gaixotasuna Duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartea.

•

IFK: G 01048594

•

Helbidea: Hiru Gurutze Kalea,5,behea. 01400 Laudio
(Araba)

Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero:
•

Idatzi helbide honetara: info@asasam.org

•

Deitu zenbaki hauetara: 944 03 46 90 / 946 72 64 46

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure datuak beharrezkoak dira eskatu diguzun zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta helburu hauek betetzeko erabiliko ditugu:
-

Administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa, harreman komertzialen
kudeaketa eta transakzio ekonomikoak.

-

Laguntzaileen datuen kudeaketa, ekitaldi eta jardueretako parte-hartzeak
kudeatzeko eta baliabideei eusteko.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?
Zure datu pertsonalak gure harremana amaitu arte gordeko ditugu; ondoren, legeak
ezarritako epealdietan.

Zein da zure datuak erabiltzeko legitimazioa?
Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria da ASASAMekin sinatuta duzun kontratua
gauzatzea.

Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Aurreikusitako xedea bete ahal izateko, zure datuak ASASAMekin zuzeneko
harremana duten erakunde edo pertsonei jakinarazi ahal izango dizkiegu; zergaadministrazioa; esparru horretan eskumena duen administrazio publikoa, bankuak,
aurrezki-kutxak.
Behin zure datuak emanda, zein eskubide duzu?
Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko,
aurkaratzeko, haien erabilera mugatzeko edo beste leku batera aldatzeko eskaera
egiteko; horretarako, gure bulegoen helbidera idatzi eta zein eskubide egikaritu nahi
duzun adierazi behar diguzu.
Era berean, emandako baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea duzu.
Dena den, une horretara arte egindako erabilerak zilegi izaten jarraituko du.
Eskubidea duzu zaintza-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko, datu
pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratu egin direla uste izanez gero.

POSTA ELEKTRONIKO BIDEZKO HARREMANA
Nor da zuk emandako datuen arduraduna?
Hau da eskatzen dizkizugun datu pertsonalen erabileraren erakunde arduraduna:
•

Izen soziala: Buru Gaixotasuna Duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartea.

•

IFK: G 01048594

•

Helbidea: Hiru Gurutze Kalea,5,behea. 01400 Laudio
(Araba)

Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero:
•

Idatzi helbide honetara: info@asasam.org

•

Deitu zenbaki hauetara: 944 03 46 90 / 946 72 64 46

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure datuak beharrezkoak dira eskatu diguzun zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta helburu hauek betetzeko erabiliko ditugu:
-

Barne- eta kanpo-jakinarazpenen kudeaketa, hala nola publizitatea eta
merkataritza-prospekzioa.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?
Zure datu pertsonalak gure harremana amaitu arte gordeko ditugu; ondoren, legeak
ezarritako epealdietan.

Zein da zure datuak erabiltzeko legitimazioa?
Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria da pertsona interesdunak harremanetarako bere
datuak helarazteaz batera ematen duen baimena.

ZOZKETAK ETA LEHIAKETAK
Nor da zuk emandako datuen arduraduna?
Hau da eskatzen dizkizugun datu pertsonalen erabileraren erakunde arduraduna:
•

Izen soziala: Buru Gaixotasuna Duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartea.

•

IFK: G 01048594

•

Helbidea: Hiru Gurutze Kalea,5,behea. 01400 Laudio
(Araba)

Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero:
•

Idatzi helbide honetara: info@asasam.org

•

Deitu zenbaki hauetara: 944 03 46 90 / 946 72 64 46

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure datuak beharrezkoak dira eskatu diguzun zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta helburu hauek betetzeko erabiliko ditugu:
•

Elkarteak antolatzen dituen zozketetako edo lehiaketetako parte-hartzaileen
datuak kudeatzeko.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?
Zure datu pertsonalak zozketa edo lehiaketa amaitu arte gordeko ditugu; ondoren,
legeak ezarritako epealdietan.
Zein da zure datuak erabiltzeko legitimazioa?
Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria arduradunaren interes legitimoa da.
Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Legezko betebeharrik egon ezean, zure datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako.
Behin zure datuak emanda, zein eskubide duzu?
Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien
erabilera mugatzeko edo beste leku batera aldatzeko eskaera egiteko; horretarako,
gure bulegoen helbidera idatzi eta zein eskubide egikaritu nahi duzun adierazi behar
diguzu.
Era berean, emandako baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea duzu.
Dena den, une horretara arte egindako erabilerak zilegi izaten jarraituko du.
Eskubidea duzu zaintza-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko, datu
pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratu egin direla uste izanez gero.
Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezean.
Behin zure datuak emanda, zein eskubide duzu?
Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko,
aurkaratzeko, haien erabilera mugatzeko edo beste leku batera aldatzeko eskaera
egiteko; horretarako, gure bulegoen helbidera idatzi eta zein eskubide egikaritu nahi
duzun adierazi behar diguzu.

Era berean, emandako baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea duzu.
Dena den, une horretara arte egindako erabilerak zilegi izaten jarraituko du.
Eskubidea duzu zaintza-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko, datu
pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratu egin direla uste izanez gero.

ERABILTZAILEEN SENIDEAK
Nor da zuk emandako datuen arduraduna?
Hau da eskatzen dizkizugun datu pertsonalen erabileraren erakunde arduraduna:
•

Izen soziala: Buru Gaixotasuna Duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartea.

•

IFK: G 01048594

•

Helbidea: Hiru Gurutze Kalea,5,behea. 01400 Laudio
(Araba)

Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero:
•

Idatzi helbide honetara: info@asasam.org

•

Deitu zenbaki hauetara: 944 03 46 90 / 946 72 64 46

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure datuak beharrezkoak dira eskatu diguzun zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta helburu hauek betetzeko erabiliko ditugu:
-

Buruko gaixotasuna duten pertsonen, beren senideen, zaintzaileen edo tutoreen
datuak

kudeatzeko,

haientzako

laguntza-programan.

Administrazio-,

kontabilitate- eta zerga-kudeaketa, harreman komertzialen kudeaketa eta
transakzio ekonomikoak.
Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?
Zure datu pertsonalak gordeko ditugu erabiltzaileari ematen diogun osasun-laguntza
amaitu arte; eta, ondoren, indarrean dagoen osasun-araudiak ezarritako epealdietan,
gutxienez bost urtez.
Zein da zure datuak erabiltzeko legitimazioa?
Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria interesdunaren baimena da, osasun-arreta
jasotzeko eta ASASAMekin sinaturiko kontratua gauzatzeko datuak helarazteaz
batera emana.

Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Arduradunarekin zuzeneko harremana duten erakunde edo norbanakoei; Zerga
Administrazioa; Bankuak, aurrezki-kutxak eta nekazarien kutxak.
Behin zure datuak emanda, zein eskubide duzu?
Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien
erabilera mugatzeko edo beste leku batera aldatzeko eskaera egiteko; horretarako,
gure bulegoen helbidera idatzi eta zein eskubide egikaritu nahi duzun adierazi behar
diguzu.Era berean, emandako baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea
duzu. Dena den, une horretara arte egindako erabilerak zilegi izaten jarraituko du.
Eskubidea duzu zaintza-agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko, datu
pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratu egin direla uste izanez gero.

ERABILTZAILEEK
Nor da zuk emandako datuen arduraduna?
Hau da eskatzen dizkizugun datu pertsonalen erabileraren erakunde arduraduna:
•

Izen soziala: Buru Gaixotasuna Duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartea.

•

IFK: G 01048594

•

Helbidea: Hiru Gurutze Kalea,5,behea. 01400 Laudio
(Araba)

Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero:
•

Idatzi helbide honetara: info@asasam.org

•

Deitu zenbaki hauetara: 944 03 46 90 / 946 72 64 46

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure datuak beharrezkoak dira eskatu diguzun zerbitzua berme guztiekin eman ahal
izateko, eta helburu hauek betetzeko erabiliko ditugu:
-

Buruko gaixotasuna duten pertsonen datuak kudeatzeko, bai eta haien historia
klinikoa eta beren programarako laguntza ematetik eratorritako eginkizunak
ere.

-

Administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa, hala nola harreman
komertzialena eta transakzio ekonomikoena.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?
Zure datu pertsonalak gordeko ditugu erabiltzaileari ematen diogun osasun-laguntza
amaitu arte; eta, ondoren, indarrean dagoen osasun-araudiak ezarritako epealdietan,
gutxienez bost urtez.
Zein da zure datuak erabiltzeko legitimazioa?
Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria interesdunaren baimena da, osasun-arreta
jasotzeko eta ASASAMekin sinaturiko kontratua gauzatzeko datuak helarazteaz
batera emana.
Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Aurreikusitako xedea bete ahal izateko, zure datuak hauei jakinarazi ahal izango
dizkiegu: osasun-erakundeak; irabazi-asmorik gabeko elkarte eta erakundeak; arloan
eskumena

duen

administrazio

publikoa;

Aldundia

eta

zerbitzu

juridikoak;

arduradunarekin zuzeneko harremana duten erakundeak edo norbanakoak; zergaadministrazioa; bankuak, aurrezki-kutxak eta nekazarien kutxak.
Behin zure datuak emanda, zein eskubide duzu?
Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien
erabilera mugatzeko edo beste leku batera aldatzeko eskaera egiteko; horretarako,
gure bulegoen helbidera idatzi eta zein eskubide egikaritu nahi duzun adierazi behar
diguzu.
Era berean, emandako baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea duzu.
Dena den, une horretara arte egindako erabilerak zilegi izaten jarraituko du.
Eskubidea duzu zaintza-agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko, datu
pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratu egin direla uste izanez gero.

