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INFORMAZIO KLAUSULEN EGOKITZAPENA 

Atal honetan eransten ditudan klausulak nazioarteko transferentzien aldaketa honen ondorioz 

moldaketak izango dituzte. Klausula hauek Pribatutasun Gidaliburuaren A eranskinean jasota 

dauden informazio klausulak dira. Hala ere, oraindik aurrera txosten honetan erantsitakoak 

erabili behar dira. 

Ondorengo informazio klausulen erabilera instrukzioak Pribatutasun Gidaliburuaren A 

eranskinean daude, informazio klausulekin batera.  

 

Ikasleei irudiaren adostasuna eskatzeko eredua 

 

Familia agurgarriak: 

Dakizuenez, ikastolan zuen seme-alabek egiten dituzten hezkuntza jardueren eta bestelako 

ekintzen irudiak hartzea ohikoa izaten da. Irudi hauek eskola aldizkarian, agendan, edo 

bestelako argitalpenetan agertzen dira, baita ikastolaren publizitate liburuxketan edo web orrian 

eta horretara lotutako aplikazioetan (ikasgela birtuala, blog-ak, etab.). 

Ikastolak kontu eta arreta berezia ipintzen du irudi eta argazki hauen erabileran eta 

argitalpenean, eta momentu oro haietan agertzen diren pertsonen intimitatea errespetatuko du, 

datuen babeserako indarrean dagoen araudia errespetatuz. Irudi guzti hauek helburu legitimo, 

didaktiko eta informatibo baterako erabiliko dira beti ere Ikastolaren izaerarekin lotuta, 

horregatik ezingo dira erabili beste helburu desberdin baterako. Beste alde batetik, ez dira 

sarrera publikoko iturri izango eta ezingo dira erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio 

sistema baten bitartez erregistratu, ukituak direnen adostasuna izan gabe. 

Guzti hori kontuan izanik, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-ren Zuzendaritzatik, datuen 

babeserako indarrean dagoen araudia aplikatuz, gurasoei edo legezko ordezkariei adostasuna 

eskatzen zaizue Ikastolan bertan edo kanpoan egindako ekintzetan zuen seme-alabak 

indibidualki edo taldean agertzen diren irudien argitalpenerako, eta horretarako, dokumentu 

honen amaieran ematen den formularioa bete dezazuen eskatzen dizuegu eta dagokion 

tutoreari beteta itzultzea.  

Sinatzen duen __________________________________________ Jn./And., ______________ 

NAN zenbakiarekin, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-ren ikasle den 

_____________________________-ren aita/ama/tutore bezala, adierazten dut:: 

1. ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k nire adostasuna eskatu didala nire seme-alabaren irudi 

eta/edo ahotsa biltzeko eta erabiltzeko zentroaren promoziozko helburuetarako.  

2. Dokumentu honetan jasotzen den ANOETAKO HERRI IKASTOLA-ren eskutik emandako 

informazioaren berri dudala, eta hori guztiaren onarpena libreki eta borondatez emanez, 

NIRE ADOSTASUN ESPRESUA EMATEN DUDALA, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k 

hurrengo datu pertsonalen tratamendu eragiketak egin ditzan:  

 Nire seme-alabaren argazkiak eta/edo irudiak eta/edo ahotsa duten bideoak hartu 

eta publikatu Intranet-en, barne dibulgazioa duen urtekarian, hezkuntza plataforman eta 

ikastolaren erabilera esklusiboa duen barruko sistemetan. 
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 Nire seme-alabaren argazkiak eta/edo irudiak eta/edo ahotsa duten bideoak hartu 

eta publikatu www.anoetakoherriikastola.eus. web orrian. 

 Nire seme-alabaren argazkiak eta/edo irudiak eta/edo ahotsa duten bideoak hartu 

eta publikatu, sare sozialetan, blog-etan edo/eta ikastolak erabiltzen dituen bestelako 

hirugarrenen aplikazioetan. 

Publikatuak izango diren sare sozialak eta aplikazioak dira:  

 - Twitter 

 - YouTube 

Honen onarpena, sare sozial eta aplikazio bakoitzaren pribatutasun politikak onartzea 

dakar, zeinetara jo beharko den hauek ezagutzeko. 

GARRANTZI HANDIKO OHARRA: Youtube-n eta Facebook-en, Instagram edo Twitter-

en antzeko beste sare sozialetan datu pertsonalak publikatzean, IRUDIEN ETA 

AHOTSAREN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA  gertatuko da,  konkretuki, Google, 

Inc., Facebook, Inc., eta Twitter, Inc.,-ren kasuan. Jakinarazten dizuegu erakunde 

horiek AEB-tan dutela egoitza, eta herrialde horrek ez duela Europar Batzordearen 

egokitzapen-erabakirik ez eta datuen babesaren arloan Europako Esparru 

Ekonomikoan ezartzen direnen pareko bermerik ere. 

 Nire seme-alaben argazkiak eta/edo irudiak eta/edo ahotsa duten bideoak erabili 

EHI-ko edo Ikastolen Elkarteko egitasmoen garapen edo zabalkunderako.  

3. Adostasun eman aurretik, ANOETAKO HERRI IKASTOLA-k egiten duen nire seme-

alabaren irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta ulertu dudala, eta 

batez ere, nire adostasuna edozein momentutan atzera bota dezakedala, beti ere 

ANOETAKO HERRI IKASTOLA-ri zuzendutako idatziarekin.  

 

Sinadurak:  

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

NAN NAN 

 

 

 

 

 

14 urtetik gorako ikasleek sinatu beharra:  

Ikaslea: Izena eta abizenak 

NAN 

 

 

 

 


