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MATRIKULARI EDO ONARPEN ESKAERARI ERANTSI BEHARREKO KLAUSULA EREDUA  

 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB 679/2016 Erregelamendua) 13. 

artikuluarekin eta Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018/3 Lege 

Organikoaren 11.artikuluarekin bat, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k jasotako datu 

pertsonalen tratamenduaren inguruko hurrengo informazioa ematen da. 

o Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren Arduraduna? 

- Arduradunaren Identitatea: ANOETAKO HERRI IKASTOLA 

- Helbide postala: Ergoien, 5 - 20270 Anoeta (Gipuzkoa) 

- Tel: 943 65 29 32 

- Helbide elektronikoa: anoeta@ikastola.eus  

o Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Zure datu pertsonalak, hala dagokionean, ikaslearen matrikula formalizatzeko tratatzen ditugu, 

baita zentroaren irakaskuntza eta orientazio funtzioarekin betetzeko; guraso/tutore eta 

Ikastolaren artean sortutako erlazioaren kudeaketa kontable-fiskala-administratiboa burutzeko; 

eta 2006/2 Hezkuntzaren Lege Organikoan babestutako ikastolaren barne erregelamendua 

betetzeko, eta helburu hauen inguruko komunikazioen bidalketak egiteko ere.  

Irakaskuntza eta orientazio funtzioaren barnean hezkuntza jarduerak eta zerbitzuak emateko 

beharrezko datuen tratamenduak sartzen dira; baita kalifikazioak kudeatzeko; ikasleen 

tutoretzarako, akademikoa-profesionala-psikopedagogikoa den orientaziorako; beken eta 

laguntzen eskaerak kudeatzeko; zentroaren objektu sozialarekin lotura duten zerbitzu 

osagarrien kudeaketarako (besteak beste, jantoki zerbitzua edo eskolaz kanpo ekintzak) eta 

zentroak ezarritako eta legez eskatzen diren aseguruak kudeatzeko ere.    

Horretaz gain, gure kurtso eta ekintzen inguruko informazioa bidaliko dizugu, espresuki horrela 

baimendu duzunean edo bidalketa zilegia denean. Era berean, zure baimena eskatuko dizugu 

gure ekintzen helburu dibulgatzailea duten irudiak/ahotsa biltzeko eta publikatzeko Interneten 

eta/edo sare sozialetan.  

o Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak? 

Kudeaketa akademikoaren, ekonomikoaren eta administratiboaren inguruko datuak tratatuko 

ditugu jaso ziren helburuarekin betetzeko eta helburu horren inguruan eman daitezkeen 

erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboran. Gure ekintzen dibulgazioan erabilitako 

datuak, irudiak barne, haien ezabapena eskatzen ez duzun edo tratamenduaren inguruko 

adostasuna atzera botatzen ez duzun bitartean gordeko dira.  

o Zein da zure datuen tratamenduaren legitimazioa? 

Zure datuen tratamendurako legezko oinarriak dira:  

- Legezko eginbehar baten arabera ezinbesteko tratamendua da irakaskuntza 

kudeaketarako, Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2006/2 Lege Organikoaren arabera.  

- Interes legitimoa ordainagirien fakturazioari dagokionez, baita ANOETAKO HERRI 

IKASTOLA-k zerbitzu osagarri gisa eskaintzen dituen deskribatutako helburuekin betetzeko 

ere. 
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- Interesdunaren adostasuna bere datu pertsonalen tratamendurako, helburu espezifiko 

baterako edo batzuetarako, beharrezkoa den momentuetan eskatuko delarik, bai kurtso 

bakoitzaren hasieran edo adostasunean oinarritzen den datuen tratamendua eskatzen duen 

ekintza konkretua egingo den momentuan. 

Eskatutako datu pertsonalen komunikazioa ezinbesteko baldintza da ANOETAKO HERRI 

IKASTOLA-n matrikulatzeko eta matrikula kudeatzeko, beraz ematen ez badira ezingo da 

formalizatu. 

o Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak? 

Matrikula prozesuan eta etorkizunean irakaskuntza ekintzaren baitan jasotzen diren ikasleen 

datuak, hurrengo entitateei komunikatu ahal zaizkiela informatzen dizugu, zeinen objektu 

sozialak aurretik deklaratutako helburuekin bateragarriak eta legitimoak diren, eta dira:  

 Gurasoen Elkartea 

 Ikasle-ohien elkartea 

 Hezkuntza, ogasuna, osasuna, etab. bezalako materietan eskumena duten 

Administrazio publikoak.; 

 Eskolaz kanpoko ekintzaz arduratzen diren enpresak; 

 Jantokiaz arduratzen den enpresa, dieta berezien kasuetan osasun datuak barne 

hartzen direlarik; 

 Aseguru enpresak eta istripu mutuak; 

 Zerbitzarien mantenuaz arduratzen den informatikako enpresa 

 EHI elkartea.  

 Gipuzkoako hezkuntza zentroak 

o Zeintzuk dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean? 

Zure datu pertsonalen inguruan, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k zure datu pertsonalak 

tratatzen ari den edo ez jakiteko eskubidea duzu, baita oker daudenen zuzenketa eskatzeko ere 

edo, bere kasuan, haien ezabapena eskatzeko, beste arrazoien artean, jaso ziren 

helburuetarako beharrezkoak ez direnean. 

Horretaz gain, zenbait kasuetan, tratamenduaren mugatzea eska zenezake, eta kasu horretan, 

ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k bakarrik kontserbatuko ditu erreklamazioak egiteko edo haien 

defentsarako. Era berean, zenbait zirkunstantzietan eta zure egoera partikularrarekin lotura 

duten arrazoiengatik, zure datu pertsonalen tratamenduari oposizioa egin ahalko diozu, eta 

kasu horretan, tratatzeari utziko zaio, premiazko arrazoi legitimoen kasuan edo posible diren 

erreklamazioak egiteko edo haien defentsarako izan ezik. 

Zure datuen tratamendua automatizatua denean eta adostasunean edo kontratu baten 

betearaztean oinarritua dagoenean, emandako datuak formatu estrukturatu batean jasotzeko 

eskubidea izango duzu, ohiko erabilera eta irakurketa mekanikoa duena, baita beste arduradun 

bati transmititzea eskatzeko ere.  

Azkenik, zure datuen tratamendua adostasunean oinarritua dagoenean, eskubidea izango duzu 

adostasun hori edozein momentutan atzera botatzeko, adostasunean oinarritutako 

tratamenduaren zilegitasunean eraginik izan gabe. 
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Zehaztutako edozein eskubide egikaritzeko, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-ren helbide 

postalera edo helbide elektronikora (anoeta@ikastola.eus) zuzenduta idatziz egin dezakezu. 

Edozein kasutan, zure eskaerarekin zure identitatea ziurtatzen duen NAN kopia erantsi beharko 

duzu. Adin txikikoen datuen kasuan, eskaera haren kustodia duenak egin beharko du 

Era berean, eskubidea izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean 

erreklamazio bat egiteko, batez ere zure eskubideen egikaritzean asetzea lortu ez duzunean, 

idatziz eta hurrengo helbide postalera zuzenduta: Jorge Juan kalea, 6, 28001 - Madril, edo bere 

egoitza elektronikoaren bitartez (www.agpd.es). 

Sinadurak: 

Guraso 1: Izena eta abizenak Guraso 2: Izena eta abizenak 

NAN NAN 
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