BOLUNTARIOEN LAGUNTZA-SAREA
DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
EPIGRAFEA
Arduraduna

OINARRIZKO INFORMAZIOA

INFORMAZIO ZEHAZTUA

Administraziorako
eta
Gizarte Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia,
Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia.
Ugaskobidea 3 bis, 48014 Bilbo
Datuen babesaren arloko ordezkaria:
Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa
Bideratzeko Atala (Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo).

Xedea

Boluntarioen laguntza-sarea kudeatzea
Bizkaian arrisku-taldeetakoak diren eta
bereziki kalteberak diren pertsonei
medikamentuak eta elikagaiak erosteko
COVID-19 koronabirusak eragindako
krisi-egoerak dirauen bitartean, etxetik
irten ez daitezen.

Boluntarioen laguntza-sarea kudeatzea Bizkaian arrisku-taldeetakoak
diren eta bereziki kalteberak diren pertsonei medikamentuak eta
elikagaiak erosteko COVID-19 koronabirusak eragindako krisi-egoerak
dirauen bitartean, etxetik irten ez daitezen. Zehazki:
•

Laguntza-zerbitzua emateko boluntarioen zerrenda egitea.

•

Arrisku-taldean egonda laguntza-zerbitzua eskatzen duten
pertsonen zerrenda egitea.

Ez da hartuko zure datuetan oinarritutako erabaki automatizaturik, eta
zure datuak ez dira erabiliko zuri buruzko profilik egiteko.
Pertsonen
kategoriak

Boluntariotza-sareko boluntarioak

Legitimazioa

Zure datuen tratamendua interes publikoaren alde egindako misio bat
betetzeko eta pertsonen bizi-interesak babesteko egingo da, eta
eskumenak baliatzerakoan honako hauen arabera:

Datuak
gordetzea

Coronavirus-COVID19-aren arrisku-kolektiboko pertsonak

•

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

•

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako
Erakundeen eta Bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jarduteerakundeen arteko harremanei buruzkoa, 7.c.1 art.

•

2016/679 (EB) Erregelamendua, 6.1.e eta d.. art.

•

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalen
babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa, 8.2 art.

•

12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, 5.1
eta 6.1.d art.

Programa izapidetzeko beharrezkoa den denbora eta tratamenduaren
ondorioz gerta litezkeen erantzukizunen preskripzio-epea amaitzea.
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Datuen
hartzaileak

INFORMAZIO ZEHAZTUA
Ez da aurrez ikusten hirugarren batzuei datu pertsonalak lagatzea edo
hirugarren herrialde batzuetara edo nazioarteko erakundeetara datutransferentziarik egitea.
Bolunta fundazioak eta Gurutze Gorriak, tratamenduaren eragileak
izanda, datuak eskura izango dute .
Datuen komunikazio hori boluntarioen sarea kudeatzeko egiten da,
DBEDBLOaren 10. xedapen gehigarriarekin bat, interes legitimoa delaeta, pertsonen bizi-interesak babesteko; interes legitimo hori egiaztatuta
dago laguntza-sare bat inplementatu behar delako boluntarioen zerbitzu
baten bidez. Premia horiek martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuan (zeinaren bidez alarma-egoera adierazten baita COVID-19ak
sortutako krisi-sanitarioa kudeatzeko) mugikortasunean ezarritako
murrizketak direla-eta sortu da beharrizan hau.

Eskubideak

Zure datuetan sartu, datuok zuzendu
edo ezabatzeko eskubidea edo datuen
tratamendua mugatu edo tratamendu
hori aurkaratzeko eskubideak. Idazki bat
bidali beharko duzu Lege Aholkularitza,
Informazioaren Segurtasuna eta Datu
Babesa Bideratzeko Atalera.

Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere
datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien
tratamendua mugatzeko eskubidea,
eta erabaki
indibidual
automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege
Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko
Atalari bidalita, helbide honetara:
•

BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus

•

Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusia (Laguntza, Erregistroa
eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa: Diputazio
kalea, 7, 48008, Bilbo)

•

Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko eskualdebulegoak

•

Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro nagusiak

•

39/2015 Legean adierazitako lekuetan.

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagokion kontrol-agintaritzari
erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).
Datuen
kategoriak

Boluntariotza-sareko
boluntarioak:
harremanetarako datuak, prestakuntza eta lana.

identifikazio-datuak,

COVID-19 koronabirusaren krisi honetan arrisku-taldean dauden
pertsonak: identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, osasun
arlokoak, eta banku-datuak.
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Boluntarioen datuak: interesdunek berek emandakoak.
Arrisku-taldeko pertsonen datuak:
•

Baldin eta pertsonen datuak Bizkaiko gizarte-zerbitzuen sisteman
badaude, Gizarte Ekintza Sailean dagoen informaziotik lortuko dira.

•

Baldin eta pertsonak sisteman ez badaude baina larrialdi sanitario
hau dela-eta laguntza-zerbitzua eskatzen badute:
o

Interesdunak,
emandakoak.

haren

ordezkariak

edo

haren

senideek

o

Poliziaren Zuzendaritza Nagusia.

o

Interesduna bizi den udaleko Udal Erroldaren Bulegoa.

o

Eskatzailea bizi den udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzuan.

o

Erregistro zibilak.

o

Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua

Halako datuak dituen beste edozein erakundek edo administrazio
publikok.
Segurtasuna

Informazio
zehatza

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-neurrien aplikazioa,
Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasunerako Eskema
Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 2013/2010 Errege
Dekretuarekin bat.
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideenkatalogoa dagokion prozeduran.
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