
TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 
 

Ber.00 (2019/02/25)  Or 1/15 

Dokumentu hau osatzeko, bi arau hauek hartu dira kontuan: batetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 

30. artikulua; Erregelamendu hori pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari dagokionez babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da, eta 95/46/EE 

Direktiba (Datuak babesteko erregelamendu orokorra; aurrerantzean, DBEO) indargabetzen du. Eta, bestetik, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari 

buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 31. artikulua (aurrerantzean, DBEDBLO). Dokumentu honetan, datuak babesteko erregelamendua aipatzen denean, 

ulertu behar da DBEOri nahiz DBEDBLOri egiten zaiela erreferentzia, bai eta datu pertsonalak babesteari aplika dakizkiokeen eta lege-maila duten sektoreko nahiz autonomia-

erkidegoetako arauei ere. 

Dokumentu honen helburua da ondoren aipatzen diren SPRI taldeko Espainiako sozietateen datu pertsonalen tratamenduko erregistro gisa balio izatea: 

SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA 
IFK: Q48007898 
Urkixo zumarkalea 36, 4. sol.  
48011 Bilbo - Bizkaia 

 

Eskubideak Baliatzeko Bidea: Helbide honetara idatzi bat bidaliz lopd@spri.eus 

Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: DPD@spri.eus 
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TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 
 

Ber.00 (2019/02/25)  Or 2/15 

Tratamendu-jardueren erregistroa, ARDURADUN gisa: 

1. LAGUNTZEN tratamendua 
 

HELBURUA 

SPRIk diseinatutako edo/eta kudeatutako laguntzen/diru-laguntzen espedienteei buruzko informazioa. 
1. Eusko Jaurlaritzak eratutako laguntzen deialdi batera harpidetzea, SPRI sortzeko legearen arabera SPRIk kudeatzen dituen eta berari dagozkion funtzio publikoei 

jarraituz. 
2. SPRIren beraren programen laguntzak. 

LEGE-OINARRIA 

- Interesatuaren beraren onespena, eska dakiokeenean. 
- 5/1981 Legea, ekainaren 10ekoa, Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua sortzeari buruzkoa (gaur egun, Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SA). 
- 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, 2018ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak onesten dituena, zeinak 13. xedapen gehigarrian arautzen 

baitu SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia sortzea. 
- 160/2018 Dekretua, azaroaren 13koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onesten dituena. 
- 161/2018 DEKRETUA, azaroaren 13koa, zeinaren bidez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari bere funtzioak betetzeko behar dituen baliabideak eta 

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SAren akzioak esleitzen baitzaizkio. 
- 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
- 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzkoa. 
- Diru-laguntzen programak arautzen dituzten oinarriak. 

DATUEN INDARRALDIA 

Gutxienez hiru urte DBEOri dagokionez.  

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Datu horien tratamenduari buruz ondorio legalak egon balitezke. 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK INTERESATUEN KATEGORIA JATORRIA DATUEN KATEGORIA 

Bezeroaren identifikazio-datuak Laguntzen eskatzaileak  Interesatua bera OINARRIZKOAK 



TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 
 

Ber.00 (2019/02/25)  Or 3/15 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK INTERESATUEN KATEGORIA JATORRIA DATUEN KATEGORIA 

Datu profesionalak eta lan-bizitzakoak Laguntza-eskatzaileak 
Interesatua bera edo enpresa 
eskatzailearen ordezkari legala 

OINARRIZKOAK 

 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Enpresa lankideak Enpresa lankideak Enpresa lankideak Enpresa lankideak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurrekusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 4/15 

2. KONTAKTUEN ETA KOMUNIKAZIOAREN tratamendua 
 

HELBURUAK 

1. SPRIren zerbitzuak sustatzeko kanpainak egitea. 
2. SPRIren kanpaina orokorra, inkestak eta abar egitea. 
3. Publiko orokorrarentzako ekitaldiak, sustapenak, trebakuntza, zozketak eta abar antolatzea; kolaboratzaileek eta interesa duten pertsonek ere parte hartu ahal 

izango dute haietan. 
4. Harpidetutako erabiltzaileei buletinak bidaltzea. 
5. Webguneko kontaktuak 
6. Sare sozialak erabiltzea berriak, agenda, ekitaldiak eta abar ezagutzera emateko. 
7. Enpresei telefono bidezko arreta-zerbitzua eskaintzea. 

LEGE-OINARRIA 

Hauetako edozein: 
1. Interesdunaren baimena. 
2. Eusko Jaurlaritzak esleitutako jardueraren gaineko interes legitimoa, zeina hiru arau hauetan zehaztuta baitago: 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, 2018ko 

ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak onesten dituena, zeinak 13. xedapen gehigarrian arautzen baitu SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal 
Agentzia sortzea; 160/2018 Dekretua, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onesten dituena; eta, azkenik, 161/2018 DEKRETUA, azaroaren 
13koa, zeinaren bidez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari bere funtzioak betetzeko behar dituen baliabideak eta Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea 
SAren akzioak esleitzen baitzaizkio. 

DATUEN INDARRALDIA 

3 urte telefono-deietako ahots-grabaketetarako, deia egin zen egunetik hasita. 3 urte telefono-deietako ahots-grabaketetarako, deia egin zen egunetik hasita. 

3 urte xede komertziala edo sustapenari eta publizitateari loturikoa duten 
komunikazio elektronikoak bidaltzeari dagokionez. 

3 urte xede komertziala edo sustapenari eta publizitateari loturikoa duten 
komunikazio elektronikoak bidaltzeari dagokionez. 

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 5/15 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

Identifikaziokoak, helbide elektronikoa 
eta irudia barne, ekitaldiei loturikoak 
badira 

 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Publizitate-agentziak Publizitate-agentziak Publizitate-agentziak Publizitate-agentziak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 

 
 

  



TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 
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3. KONTSEILARIEN tratamendua 
 

HELBURUA 

Kontseilarien informazioa, Administrazio Kontseilua betetzen dituzten jardueren inguruan. 

LEGE-OINARRIA 

Interesdunaren baimena 

 

DATUEN INDARRALDIA 

Hiru urte, gutxienez  Hiru urte, gutxienez  

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Kontseilariaren identifikazio-datuak Kontseilariaren identifikazio-datuak Kontseilariaren identifikazio-datuak Kontseilariaren identifikazio-datuak 

 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 7/15 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 8/15 

4. LANGILEEN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOAREN tratamendua 
 

HELBURUAK 

SPRIko langileei loturiko kontratazioaren, nominen, administrazioaren eta zerga-betebeharren kudeaketa. 
Lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketa. 

LEGE-OINARRIA 

Lanari, zergei eta arriskuak prebenitzeari loturiko lege-betebeharrak betetzea. 
Aplikagarri den lan-hitzarmenean ezarritakoa betetzea. 

 

DATUEN INDARRALDIA 

4 urte langileak baja hartzen duenetik, kontratuari eta administrazio-
dokumentazioari dagokienez. 

4 urte langileak baja hartzen duenetik, kontratuari eta administrazio-
dokumentazioari dagokienez. 

10 urte zerga-betebeharrei dagokienez (nominak) 10 urte zerga-betebeharrei dagokienez (nominak) 

4 urte langile baten lan-kontratua amaitzen den egunetik, mediku-azterketetarako 
baimenei, ezintasun-graduei eta lantokira egokitzeko egin beharreko moldaketei 
dagokienez.  

4 urte langile baten lan-kontratua amaitzen den egunetik, mediku-azterketetarako 
baimenei, ezintasun-graduei eta lantokira egokitzeko egin beharreko moldaketei 
dagokienez.  

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Sartzen diren identifikazio-datuak: NANa, 
Gizarte Segurantzako zenbakia eta irudia 

Sartzen diren identifikazio-datuak: 
NANa, Gizarte Segurantzako zenbakia 
eta irudia 

Sartzen diren identifikazio-datuak: 
NANa, Gizarte Segurantzako zenbakia 
eta irudia 

Sartzen diren identifikazio-datuak: 
NANa, Gizarte Segurantzako zenbakia 
eta irudia 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko datuak. 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko 
datuak. 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko 
datuak. 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko 
datuak. 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 9/15 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Zerga-administrazioak Zerga-administrazioak Zerga-administrazioak Zerga-administrazioak 

Gizarte Segurantzako altxortegia eta 
erakundeak  

Gizarte Segurantzako altxortegia eta 
erakundeak  

Gizarte Segurantzako altxortegia eta 
erakundeak  

Gizarte Segurantzako altxortegia eta 
erakundeak  

SEPE SEPE SEPE SEPE 

Lanbide Lanbide Lanbide Lanbide 

Kanpoko aholkulariak Kanpoko aholkulariak Kanpoko aholkulariak Kanpoko aholkulariak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 
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Ber.00 (2019/02/25)  Or 10/15 

5. PERTSONEN GARAPENEKO tratamendua 
 

HELBURUAK 

SPRIko langileen kudeaketa, pertsonalki eta gaitasunen aldetik garatzeko, haien lana ebaluatzeko eta Langileen Estatutua eta hitzarmen kolektiboa betetzeko ekintzak 
gauzatzeko. 

LEGE-OINARRIA 

Hauetako edozein: 
1. Laneko legedia betetzea. 
2. Aplikagarri den lan-hitzarmenean ezarritakoa betetzea. 
Interesatuaren baimena, beharrezkoa denean. 

 

DATUEN INDARRALDIA 

4 urte, lan-harremana amaitzen den egunetik. 4 urte, lan-harremana amaitzen den egunetik. 

6 urte aseguru-poliza orokorretarako eta 10 urte bizitza-aseguruen polizetarako, 
behin aseguru-poliza amaitzen denean 

6 urte aseguru-poliza orokorretarako eta 10 urte bizitza-aseguruen polizetarako, 
behin aseguru-poliza amaitzen denean 

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Sartzen diren identifikazio-datuak: NANa, Gizarte 

Segurantzako zenbakia eta irudia 

Nominako, kontratuko, Gizarte Segurantzako eta zergei 
loturiko datuak. 

Sartzen diren identifikazio-datuak: 

NANa, Gizarte Segurantzako 

zenbakia eta irudia 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko 
datuak. 

Sartzen diren identifikazio-datuak: 

NANa, Gizarte Segurantzako zenbakia 

eta irudia 

Nominako, kontratuko, Gizarte 
Segurantzako eta zergei loturiko 
datuak. 

Sartzen diren identifikazio-

datuak: NANa, Gizarte 

Segurantzako zenbakia eta 

irudia 

Nominako, kontratuko, 
Gizarte Segurantzako eta 
zergei loturiko datuak. 
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DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Langileen errendimenduaren ebaluazioko bileretako eta 
elkarrizketetako txostenak 

Langileen errendimenduaren 
ebaluazioko bileretako eta 
elkarrizketetako txostenak 

Langileen errendimenduaren 
ebaluazioko bileretako eta 
elkarrizketetako txostenak 

Langileen errendimenduaren 
ebaluazioko bileretako eta 
elkarrizketetako txostenak 

Laneko tarteen eta atseden-tarteen erregistroak 
Laneko tarteen eta atseden-
tarteen erregistroak 

Laneko tarteen eta atseden-tarteen 
erregistroak 

Laneko tarteen eta atseden-
tarteen erregistroak 

Atzerrian bizi diren langileen dokumentuak eta atzerriko 
langileei loturiko beste dokumentu batzuk 

Atzerrian bizi diren langileen 
dokumentuak eta atzerriko 
langileei loturiko beste 
dokumentu batzuk 

Atzerrian bizi diren langileen 
dokumentuak eta atzerriko langileei 
loturiko beste dokumentu batzuk 

Atzerrian bizi diren langileen 
dokumentuak eta atzerriko 
langileei loturiko beste 
dokumentu batzuk 

Langileek erabiltzen dituzten sareetan, ordenagailuetan eta 
komunikazio-ekipoetan, sarbide-kontroletan eta barruko 
kudeaketa-/administrazio-sistemetan gordetako langileen 
datu pertsonalak. 

Langileek erabiltzen dituzten 
sareetan, ordenagailuetan eta 
komunikazio-ekipoetan, sarbide-
kontroletan eta barruko 
kudeaketa-/administrazio-
sistemetan gordetako langileen 
datu pertsonalak. 

Langileek erabiltzen dituzten 
sareetan, ordenagailuetan eta 
komunikazio-ekipoetan, sarbide-
kontroletan eta barruko kudeaketa-
/administrazio-sistemetan gordetako 
langileen datu pertsonalak. 

Langileek erabiltzen dituzten 
sareetan, ordenagailuetan 
eta komunikazio-ekipoetan, 
sarbide-kontroletan eta 
barruko kudeaketa-
/administrazio-sistemetan 
gordetako langileen datu 
pertsonalak. 

Aurreko ataletan sartzen ez diren datu pertsonalen 
tratamendu orokorra 

Aurreko ataletan sartzen ez diren 
datu pertsonalen tratamendu 
orokorra 

Aurreko ataletan sartzen ez diren 
datu pertsonalen tratamendu 
orokorra 

Aurreko ataletan sartzen ez 
diren datu pertsonalen 
tratamendu orokorra 
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KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Arlo horretan eskumena duten administrazio 
publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak 

Trebakuntza-enpresak Trebakuntza-enpresak Trebakuntza-enpresak Trebakuntza-enpresak 

Kanpoko ikuskatzaileak eta aholkulariak Kanpoko ikuskatzaileak eta aholkulariak 
Kanpoko ikuskatzaileak eta 
aholkulariak 

Kanpoko ikuskatzaileak eta aholkulariak 

Aseguruen edo aseguru-konpainien brokerra  
Aseguruen edo aseguru-konpainien 
brokerra  

Aseguruen edo aseguru-
konpainien brokerra  

Aseguruen edo aseguru-konpainien 
brokerra  

Bidaia-agentziak Bidaia-agentziak Bidaia-agentziak Bidaia-agentziak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 
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6. HORNITZAILEEN tratamendua 
 

HELBURUAK 

Hornitzaileen eta erantsitako dokumentazioaren kudeaketa lizitazioetan eta erosketa-prozesuetan. 

LEGE-OINARRIA 

Oinarri hauetako bat: 
1. Kontratu bidezko edo kontratu aurreko harremana. 
2. SPRIren lizitazioetako edo/eta lehiaketa publikoetako baldintza-agiriak (9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa). 

 

DATUEN INDARRALDIA 

6 urte, merkataritza-kontratuei dagokienez 6 urte, merkataritza-kontratuei dagokienez 

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak 

 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak eta zerga-
administrazioak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak eta zerga-
administrazioak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak eta zerga-
administrazioak 

Arlo horretan eskumena duten 
administrazio publikoak eta zerga-
administrazioak 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 
  



TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 
 

Ber.00 (2019/02/25)  Or 14/15 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 

 
 
 
  



TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA 

 
 

Ber.00 (2019/02/25)  Or 15/15 

7. BEZEROENTZAKO ZERBITZUEN tratamendua 
 

HELBURUAK 

SPRIk sortutako eta kudeatutako zerbitzuak (informazioa, trebakuntza, aholkularitza ...) errazteko behar diren datuak. 

LEGE-OINARRIA 

Oinarri hauetako bat: 
1. Interesdunaren baimena 
2. Kontratu bidezko edo kontratu aurreko harremana 

 

DATUEN INDARRALDIA 

6 urte, merkataritza-kontratuei dagokienez 6 urte, merkataritza-kontratuei dagokienez 

Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). Behar den denbora (behar bezala justifikatuta). 

 

DATUEN ETA INTERESATUEN KATEGORIAK 

DATUAK DATUAK DATUAK DATUAK 

Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak Identifikazio-datuak 

 

KANPOKO HARTZAILEAK 

IZENA IZENA IZENA IZENA 

SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak SPRI Taldeko Sozietateak 

 

HIRUGARREN HERRIALDEETARAKO NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK 

Ez daude aurreikusita 

 

SEGURTASUN-NEURRIAK 

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalean jasotakoekin, eta SPRIren informazio-
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan jasotzen dira. 

 


