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65 URTETIK GORAKOENTZAKO TXARTELA ESKATZEA 

 

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria 

 

 Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna? 

 

Nortasuna: Iruñerriko Mankomunitatea 

 

Posta-helbidea: Chinchilla Jeneralaren kalea, 7. 31002. Iruñea 

 

Telefonoa: 948 423242 

 

Helbide elektronikoa: mcp@mcp.es 

 

Datuen babesaren ordezkaria: Fernando Chueca Inchusta 

 

Datuen babesaren ordezkariaren helbidea: privacidad@mcp.es 

 

 Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datuak? 
 

Iruñerriko Mankomunitateak soil-soilik erabiltzen du 65 urtetik gorako 
pertsonentzako txartela jaulkitzeko eskatzen duten pertsonek ematen 
diguten informazioa prestazio hau kudeatzeko helbururako.  

 

 Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak? 
 

Emandako datu pertsonalak gordeko dira kontratu-harremana dagoen 

bitartean eta azken interes-baieztapenetik aurrera ekintza juridikoak 
gauzatzeko beharrezkoa den epean, baldin eta interesdunak ez badu 

eskatzen ezabatzeko. 

 

 Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa? 

 

Datuak Babesteko Araudi Orokorra, 6.1 a) artikulua, interesdunak ematen 

duen baimena, berariaz ematen dena datuak biltzeko. Datuak Babesteko 

Araudi Orokorra. Datuak Babesteko Araudi Orokorra, 6.1 c) artikulua, interes 
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publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak 

gauzatzean egindako misio bat betetzeko beharrezkoa da tratamendua. 
Zehazki, botere publiko horiek hauetan emanda daude: 8/1998 Foru Legea, 
ekainaren 1ekoa, Iruñerriko bidaiarien garraio erregularrari buruzkoa; eta 

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearena. 

 

 Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak? 

 

Soil-soilik legez aurreikusitakoak. 

 

Ez da daturik transferituko beste herrialde batera edo nazioarteko erakunde 
batera. 

 

  Zein dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean? 

 

Edozein pertsonak du Iruñerriko Mankomunitatean bera ukitzen duten edo 
ez duten datuak tratatzen ari garen jakiteari buruzko informazioa lortzeko 

eskubidea. 

 

Interesa duten pertsonek beren datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea 
daukate, bai eta zuzenak ez diren datuak zuzentzeko eskatzekoa ere edo, 

bere kasuan, ezabatzeko eskatzekoa ere, beste arrazoi batzuen artean, 
datuak jaso zirenean zeuden helburuetarako jada beharrezkoak ez direnean. 

 

Egoera jakin batzuetan, interesdunek eskatu ahal izango dute beren datuen 

tratamendua mugatzea. Kasu horretan, eskubideak gauzatzeko edo 
erreklamazioak defendatzeko baino ez ditugu gordeko. 

 

Egoera jakin batzuetan eta haien egoera partikularrarekin lotutako 

arrazoiengatik, interesdunek uko egin ahal izango diote beren datuen 
tratamenduari. Mankomunitateak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko eta 
legezko arrazoiengatik izan ezik, edo egon litezkeen erreklamazioen 

defentsa edo gauzatzearengatik. 

 

Era berean, interesdunak bere eskubideen eramangarritasunerako 
eskubidea du. 

 

Uste badu bere datuak ez direla zuzen tratatu, jakinarazi ahal izango digu 
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privacidad@mcp.es helbide elektronikoaren bidez edo zuzenean kontrol-

agintaritzara jo ahal izango du. 

 

 

 Nola lortu ditugu zure datuak? 
 

Tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak berak emandakoak dira. 
 
Hauek dira tratatzen diren datuak: 

 

- Identifikazio-datuak. 

 

- Argazkia. 

 

- Kontakturako datuak. 

 

- Txartela zein hizkuntzatan egotea nahi den. 

 

- Jaioteguna. 

 

 

 

 Informazio gehigarria 

 

Txartelak barnealdean titularraren informazioa hartuko du eta haren 

erabileraren gainekoa, ordainketa- eta birkarga-gailuen bidez atzemango 
dena, zerbitzua kudeatzeko xedearekin. 
 

 

 

 

 

 

 


