PRIBATUTASUN POLITIKA
Jarraian, CEDERNA GARALUR ELKARTEAK datu pertsonalez egiten dituen tratamendu
desberdinei buruzko xehetasunak adieraziko dizkizugu
1. Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna:
Xedea:

Legitimazioa:

Jasotzaileak:
Eskubideak:

Cederna Garalur Elkartea
Eskatutako zerbitzuak ematea eta harremanetarako eskabideei erantzutea,
www.cederna.eu web-orrialdeko inprimakiaren bidez, eta merkataritzajakinarazpenak eta informazio newsletter-ak bidaltzea.
Kontratua gauzatzea
Interesdunaren onespena
Arduradunaren zilegizko interesa
Ez zaizkio datuak hirugarrenei emango legeak hala aginduta ez bada.
Eskubidea duzu datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezabatzeko. Halaber,
badituzu informazio osagarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere; horiek
gauzatua ahal izanen dituzu datuak tratatzen dituen arduradunarengana
zuzenduta: info@cederna.es

2. Datuak babesteari buruzko informazio osagarria
Nor da zure datu horiek tratatzearen arduraduna?
Identitatea: Cederna Garalur Elkartea IFK: G31372063
Posta-helbidea: Berriobide kalea 40, 001 bulegoa, 31013 Antsoain - Nafarroa
Telefonoa: 948206697
Posta elektronikoa: info@cederna.es
Zein xederekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?
CEDERNA GARALUR ELKARTEAN pertsonek ematen diguten informazioa lantzen dugu,
eskatutako zerbitzuak emateko eta harremanetarako eskabideei erantzuteko,
www.cederna.eu web-orrialdeko inprimakiaren bidez, eta gure produktuei eta zerbitzuei
buruzko merkataritza-jakinarazpenak eta informazio newsletter-ak bidaliz.
Zenbat denboraz gordeko ditugu zuren datuak?
Datuak gordeko ditugu horien ezabatzea eta tratamendua mugatzea eskatzen ez duzun
bitartean.
Zein da zure datuak lantzeko legitimazioa?
Zure datuak lantzeko lege-oinarria adierazten dizugu:
Kontratua gauzatzea: eskatutako zerbitzuak ematea
Interesdunaren onespena: merkataritza-jakinarazpenak eta informazio newsletter-ak
bidaltzea.
Arduradunaren zilegizko interesa

1

Zein jasotzaileri emango zaizkio zure datuen berri?
Ez zaizkio datuak hirugarrenei emango legeak hala aginduta ez bada.
Datuak hirugarren herrialderi transferitzea?
Ez da aurreikusten datuak hirugarren herrialderi transferitzea.
Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen badizkiguzu?
Pertsona orok du eskubidea berrespena jasotzeko Cederna Garalur Elkartea pertsona horri
dagozkion datuak lantzen ari den ala ez esanez.
Interesdunek eskubidea dute haien datu pertsonaletara sartzeko, eta zuzenak ez diren datuak
zuzen ditzatela eskatzeko, edo, hala nahi izanez gero, ezabatzeko eskatzeko, besteak beste
datu horiek jaso zirenean zeukaten xedeetarako beharrezkoak ez badira.
Zenbait egoeratan, interesdunek beren datuen lanketa mugatzea eska dezakete; halakoetan,
erreklamazioak egiteko edo horien aurreko defentsa egiteko gordeko ditugu, ez besteetarako.
Halaber, legeak ezarritako balizkoetan, datu pertsonalen eramangarritasunerako eskubidea
edukiko du.
Zenbait inguruabarretan eta egoera partikularrarekin lotura duten arrazoiengatik,
interesdunek beren datu pertsonalak lantzeari aurka egin diezaiokete. Kasu horretan,
CEDERNA GARALUR ELKARTEAK datuak lantzeari utziko dio, ezinbesteko zilegizko
arrazoiengatik, edo erreklamazioa egin edo horien arrean defendatzeko izan ezik.
Zure eskubideak ondoren aipatzen den moduan gauzatu ahal izanen dituzu: info@cederna.es
helbidera posta elektroniko bat bidalita, edo gure bulegoetan: Berriobide kalea 40, 001
bulegoa, 31013 Antsoain - Nafarroa.
Xede zehatz baterako zure onespena eman baduzu, eskubidea duzu onespen hori noiznahi
erretiratzeko; egoera horrek ez dio eraginen erretiratu aurreko onespenean oinarritutako
lanketaren zilegitasunari.
Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratu direla irizten badiozu,
bereziki zure eskubideak gauzatu ez direnean, datuak babestearen arloan eskumena duen
kontrol-agintariaren aurrean erreklamazioa aurkeztu ahal izanen dugu, agintariaren weborrialdearen bitartez: www.aepd.es
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