
 

 

ESTATU MAILAKO PENTSIOEN KUDEAKETA (KGP ETA MIGILEN JASOTAKO PRESTAZIOAK) 
 

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 

EPIGRAFEA OINARRIZKO INFORMAZIOA  INFORMAZIO ZEHAZTUA  

Arduraduna Autonomia Pertsonala Sustatzeko 

Zuzendaritza Nagusia 

Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia, Ugaskobidea 3 bis, 48014 

Bilbo 

Datuak 

babesteko 

ordezkaria 

 Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko 

Ataleko burua (Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo). 

Xedea Desgaitasunen bat duten pertsonak eta/edo, 

baliabide ekonomikorik ez dutelako, 

zaurgarritasun-egoeran daudenak babestea. 

Desgaitasunen bat dutenen pertsonen eta/edo, baliabide ekonomikorik ez dutelako, 

egoera zaurgarrian dauden pertsonen egoera ekonomikoa arintzeko kotizaziorik 

gabeko pentsioak eta prestazioak kudeatzeko behar dira emandako datuak. 

 Datu pertsonalak honako helburu hauetarako erabiliko dira: 

• Zure egoera ebaluatzeko 

• Dagokizun pentsioa edo prestazioa eskuratzeko baldintzak betetzen diren ala 

ez egiaztatzeko eta pentsioaren edo prestazioaren zenbatekoa zehazteko. 

• Zure egoeraren bilakaeraren jarraipena egiteko. 

Ez da hartuko zure datuetan oinarritutako erabaki automatizaturik, eta zure datuak 

ez dira erabiliko zuri buruzko profilik egiteko. 

Legitimazioa  Zure datuak honako manu hauetan jasotako botere publikoen eskumenak baliatuz 

tratatuko dira: 

• 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriaren Autonomia 

Estatutuarena. 

• 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen 

eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko 

Harremanei buruzkoa. 

• 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte 

Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. 

• 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasunen bat 

duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege 

Orokorraren testu bategina onesten duena. 

• Aplikatu beharrekoa eta indarrean den beste edozein araudi. 

Eskabidea izapidetzeko, beste iturri batzuetara sartu behar da, indarrean dagoen 

araudia aintzat hartuta, xede hauetarako: beste administrazio batzuek egindako edo 

haiei lehenago aurkeztutako datuak eta agiriak ez aurkezteko duzun eskubidea 

bermatzeko, zure nortasuna eta emandako datuen benetakotasuna egiaztatzeko, 

araudiak eskatutako baldintzak eta betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko, 

gizarte-zerbitzuen laguntza integrala emateko eta sistemaren zerbitzu eta 

prestazioen iruzurrezko erabilera ekiditeko.  

Datuen 

kontserbazioa 

 Prozedura izapidetzeko beharrezkoa den denbora eta tratamenduaren ondorioz 

gerta litezkeen erantzukizunen preskripzio-epea amaitzea. 

Interesdunak  Kotizazio gabeko pentsioa eta Gizarte Segurantzako Sisteman (lehenagoko MIGIL) 

sartuta ez dauden eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestazio sozial eta 

ekonomikoak eskatzen dituzten pertsonak, haien bizikidetza-unitateko pertsonak 

eta haien ordezkariak. 

Hartzaileak  Datu pertsonalak hauei komunikatu ahal izango zaizkie, baina betiere legez 

ezarritako mugen barruan:  

• Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari 

• Bizkaiko udalei. 

• Beste edozein erakunde, organismo edo administrazio publikori.  

Ez da aurrez ikusten hirugarren herrialde batzuetara edo nazioarteko 

erakundeetara datu-transferentziarik egitea. 
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Eskubideak Zure datuetan sartu, datuok zuzendu edo 

ezabatzeko eskubidea edo datuen 

tratamendua mugatu edo tratamendu hori 

aurkaratzeko eskubideak. Horretarako,idazki 

bat bidali beharko duzu Lege Aholkularitza, 

Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atalera. 

Tratamenduaren arduradunaren aurrean balia dezakezu zure datuetan sartu, 

datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, 

idazki bat bidalita Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa 

Bideratzeko Atalari. Leku hauetan aurkez dezakezu idazkia: 

• Laguntza – Bizkaiko Foru Aldundiko Herritarrenganako Laguntza 

Bideratzeko Bulegoan, Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo. 

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistroetan eta eskualdeetako 

bulegoetan. (Helbideak hemen kontsulta ditzakezu: 

http://web.bizkaia.eus/eu/puntos-de-registro). 

• 39/2015 Legean adierazitako lekuetan. 

Eskubide horietakoren bat baliatzeko aukera mugatu egin daiteke bateraezina 

denean botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera 

legezko betebeharrak betetzearekin. 

Halaber, erreklamazioa jar dezakezu kontrol-agintaritzaren aurrean, alegia, Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean. 

Datu pertsonalak Identifikazio-datuak eta bizilekuari buruzkoa, 

inguruabar pertsonal eta sozialei buruzkoak, 

bereziak (osasunari buruzkoak) eta 

bankukoak, finantzenak eta egoera 

ekonomikoari eta ondareari buruzkoak. 

Identifikazio-datuak eta bizilekuari buruzkoa, inguruabar pertsonal eta sozialei 

buruzkoak, bereziak (osasunari buruzkoak) eta bankukoak, finantzenak eta egoera 

ekonomikoari eta ondareari buruzkoak. 

Jatorria Hauek izan daitezke datuak lortzeko iturri, 

betiere legez ezarritako mugen barruan: 

interesduna edo haren ordezkaria; beste 

administrazio, organismo, erregistro edo 

erakunde publiko edo pribatu batzuk. 

Hauek izan daitezke datuak lortzeko iturri, betiere legez ezarritako mugen barruan: 

• Interesduna edo haren ordezkaria. 

• Poliziaren Zuzendaritza Nagusia. 

• Interesduna bizi den udaleko Udal Erroldaren Bulegoa. 

• Eskatzailea bizi den udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzua. 

• Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten erakundeak eta zentroak. 

• Erregistro zibilak. 

• Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala eta pentsioak eta beste sarrera 

batzuk ordaintzen dituzten beste erakunde batzuk. 

• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. 

• Finantza- eta aurrezki-entitateak. 

• Osakidetza eta osasun arloko zein esku-hartze sozialeko beste erakunde, 

entitate eta unitate batzuk, beste administrazio publiko batzuen mendekoak 

edo haiei atxikiak.  

• Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saila eta beste zerga 

administrazio batzuk. 

• Jabetza-erregistroak. 

• Halako datuak dituen beste edozein erakunde edo administrazio publiko. 

Segurtasunaren 

arloko neurri 

teknikoak eta 

antolaketa-

neurriak 

 Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-neurrien aplikazioa, 

Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasunerako Eskema Nazionala 

arautzen duen urtarrilaren 8ko 2013/2010 Errege Dekretuarekin bat. 

Informazio 

xehatua 

https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-

katalogoa, dagokion prozeduran. 
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