• Dokumentu honek Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorrak agintzen duen datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroaren garapena jaso du.
•Horretarako, zenbait arlorekin eginiko bileretan ondorioztatutako tratamenduak identifikatu dira eta erregistroan jaso beharreko alderdi esanguratsuak identifikatu dira; era berean, identifikatutako tratamendu bakoitzari aplikagarri zaizkion informazio-politikak prestatu dira.
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HELBURUA

DATUEN TIPOLOGIA

1

BIDE-AZPIEGITUREN
Erabiltzaileen
arretarako kudeaketa ERABILTZAILEAK

Eskumenpeko
bide-azpiegiturak
eta
erlazionatutako
zerbitzuak
erabiltzeko
kudeaketa,
kobrantza
deribatuak
eta
erabilitako
ordainketa-bideak,
trafikoaren
egoeraren zainketa, emergentzia-egoeretako
kontrola eta instalazioetako segurtasuna.

2

WEBGUNEAREN
Erabiltzaileen
ERABILTZAILEEN
arretarako kudeaketa
ERREGISTROA

BIDEGIko webguneak eskaintzen dituen •Izen-abizenak
zerbitzuetan egiten diren sarbide eta •Nortasun Agiri Ofiziala
erregistroen kudeaketa
•Helbide elektronikoa

VIA T, TXARTEL EDO
ESKUDIRUZKO
Erabiltzaileen
arretarako kudeaketa ORDAINKETEN
FAKTUREN ESKAERA

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
BIDEGIko bide-azpiegiturak
erabiltzearen
•Posta- helbidea / Helbide elektronikoa
ondoriozko fakturen eskaeren eta bidaltzeen
•Telefonoa
kudeaketa. Ordainketa Via T zerbitzu, banku•Banku-entitatearekin sinatutako kontratua
txartel edo eskudirukoa izango da.
•Via T gailuaren identifikazio-zenbakia
•Banku-txartelaren zenbakia

KONTSULTA EDO
Erabiltzaileen
arretarako kudeaketa KONTAKTUA

Bide fisiko edo elektronikoen bitartez
(presentziala, telefono, mail edo web)
pertsona fisikoak BIDEGIRI helarazi nahi
dizkion eskaeren kudeaketa. Bide horiek
erakundeak pertsonen eskura jarritakoak dira,
kontaktuan
jarri
ahal
izateko
eta
erreklamazioak, iradokizunak edo bestelako
gaiak bidaltzeko.

3

4

5

6

ERREGISTROA EGOITZA
Erabiltzaileen
arretarako kudeaketa ELEKTRONIKOAN

Abiatu gailuaren eta
ABIATU GAILUAREN
erlazionatutako
KONTRATAZIOA
zerbitzuen kudeaketa

•Irudia
•Ibilgailuaren matrikula
•Ordaintzeko bidea: txartela, eskudirua, bestelako gailuak
•Ordaintzeko erabili den ViaT gailuaren zenbaki-kodea

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Kontsultaren arrazoia
•Telefonoa
•Banku-entitatearekin sinatutako kontratua

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Generoa
Administrazio
elektronikoaren
zerbitzuak
•Kargua
erabiltzen dituzten pertsonen erregistrorako
•Komunikaziorako hizkuntza
beharrezkoa den informazio pertsonalaren
•Posta- helbidea
kudeaketa.
•Helbide elektronikoa
•Telefonoa

BIDEGIren
bide-azpiegiturak
edo
BIDEGIrenak ez diren bestelako azpiegitura
publiko edo pribatuak erabiltzeko Abiatu
gailua
kontratatzeko
beharrezkoa
den
informazio pertsonalaren kudeaketa, hala
nola, parking-ak edo bestelakoak. Horrez
gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoan AP-8
eta AP-1 autopisten erabiltzaile gipuzkoarrei,
tarifetan deskontuak aplikatzea ahalbidetzen
du.
Kontratatzaileak jasotzea baimendu dion
pertsonari gailua ematea.
Gailu honekin lotutako zerbitzuaren garapena
kudeatzea, hala nola, gailuarekin lotutako
datuak aldatzea, euskarri berriak eskatzea,
baja eskatzea, matrikula edo/eta ibilgailuaren
datuak aldatzea, ordainketarekin lotutako
banku-datuak aldatzea eta zerbitzuarekin
erlazionaturiko bestelakoak edo etorkizunean
aurrera eramango direnak.
Gailuaren erabilpenetik lortutako informazio
pertsonalaren kudeaketa.
Kontratatutako gailuari dagokion informazioa
bidaltzea.

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Posta- helbidea / Helbide elektronikoa
•Telefonoa
•Generoa
•Jaiotza-data
•Lehentasunezko hizkuntza
•Ibilgailua (marka, modeloa eta matrikula)
•Gailuaren zenbakia
•Banku-datuak
•Erroldatzea
•Betebehar fiskalen betepenaren ziurtagiria
•Gailua esku-emailearen izenean jasotzeko, esku-emaile zein
eskudunaren identifikazio-datuak eta Nortasun Agiri Ofiziala
•Erabilpen desegokia dela eta gailua ez erabiltzeko
erabakigarriak diren jarduketei buruzko datuak, besteak beste,
gailuaren erabilera jarduera ekonomikoari lotuta ez dagoen
matrikula bati
•Egindako igarotzeak
•Igarotze horiekin lotutako gastuak
•Erabilpenaren maiztasuna
•Kokapen geografikoa
•Erabiltzaileek egindako gailuaren erabilpenaren profilak egitea
•Ibilgailua eta/edo matrikula, banku-datuak edo bestelako datu
pertsonalak aldatzean aldatu beharreko informazioa
•Sinadura

ERAGINPEAN
DAUDEN

LEGITIMAZIOA

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes publikoa da, abenduaren 26ko
17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
Erabiltzaileak edo
BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arauinstalazioen bisitariak
emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Webgunean
erregistratutako
pertsonak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria eskatzaileak, aldez aurretik bere
datu pertsonalen tratamenduaz informaturik, eskaera bidaltzean emandako
adostasuna da, Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.a)
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Eskatzaileak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria zerbitzuak emateari dagokion
harreman-juridikoa da Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren
6.1.b) artikuluaren arabera. Honez gain, interes publikoa ere lege oinarria
izango da, abenduaren 26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko
43/2002 Foru Dekretua BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006
Foru Dekretu arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren
testu bateratua onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak
Babesteko
Europako
Erregelamendu
Orokorraren
6.1.e)
artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Eskatzaileak

Eskatzaileak

•Gailuaren
kontratatzaileak
•Gailua jasotzeko
eskudunak

HARTZAILEAK

NAZIOARTEKO
TRANSFERENTZIAK

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

Datu pertsonalak zerbitzua eman bitartean mantenduko dira,
gerogarrenean blokeatuz, baimendutako pertsonen sarbide
mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira zerbitzutik etor
daitezkeen akzioen edo aplikagarri den legeriak galdatzen
dituen preskripzio edo iraungitze epeak indarrean dauden
bitartean.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

Datu pertsonalak zerbitzua eman bitartean mantenduko dira,
gerogarrenean blokeatuz, baimendutako pertsonen sarbide
mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira zerbitzutik etor
daitezkeen akzioen edo aplikagarri den legeriak galdatzen
dituen preskripzio edo iraungitze epeak indarrean dauden
bitartean.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

Datu pertsonalak fakturak igorri eta bidaltzeko beharrezkoa
den denboran zehar kontserbatuko dira, gerogarrenean
blokeatuz baimendutako langileen sarbide mugatuarekin.
Egoera honetan egongo dira zerbitzutik etor daitezkeen
akzioen edo aplikagarri den legeriak ezartzen dituen
preskripzio edo iraungitze epeetan zehar.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes legitimoa da, Datuak
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
Babesteko
Europako
Erregelamendu
Orokorraren
6.1.f)
artikuluan
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
ezarritakoaren arabera.
transferentziarik.
emateko.

Administrazio elektronikoko zerbitzuei dagokien datuen tratamendua egiteko
oinarri juridikoa lege betebehar baten betepena da Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikuluaren arabera. Oinarri hau abenduaren
26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoan, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
BIDEGI sortzeari buruzkoan eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arauemailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan oinarritzen da, 39/2015 Legearekin erlazionatuz, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Datuen tratamendua egiteko legitimazioa edo oinarri juridikoa, Datuak
Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikuluaren eskutik
dator, hau da, eskatzaileak sinatutako kontratua. Honez gain, interes
publikoaren izenean eta esleitutako botere publikoen izenean burututako
eginkizun bat betetzen da, Datuak Babesteko Europako Erregelamendu
Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera, abenduaren 26ko 17/1990
Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu
Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua BIDEGI
sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arau-emailea,
Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzekoan
oinarritzen dena.
Administrazio elektronikoaren zerbitzuei dagokien datuak tratatzeko oinarri
juridikoa lege betebehar baten betepena da Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikuluaren arabera, konkretuki 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena.
Gailuarekin lotutako informazioa bidaltzeko oinarri juridikoa, Gardentasunari,
Informazio publikoa eskuratzeko bideari eta Gobernu onari buruzko 19/2013
Legearen 7.artikuluaren eta Datuak Babesteko Europako Erregelamendu
Orokorraren 6.1.c) artikuluaren arabera gauzatzen da.

KONTSERBAZIO EPEAK

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

IZFEren (Informatika Zerbitzuen Foru ElkarteaSociedad Foral de Servicios Informáticos S.A)
plataformen
bitartez,
dagokion
udal-erroldari
komunikatuko zaizkio datuak, Gipuzkoan erroldatua
egoteko betekizuna egiaztatu ahal izateko eta
ondorioz, kanona eta gailuarekin lotutako deskontuak
kudeatu ahal izateko.
Gipuzkoako Foru Ogasunari datuak komunikatzea,
tributu betebeharrak egunean daudela ziurtatzeko
helburuarekin,
eta ondorioz, bide-azpiegituren Datu pertsonalen kudeaketak ez
kanona kudeatu eta gailuarekin lotutako deskontuak dakar datu horien nazioarteko
aplikatu ahal izateko.
transferentziarik.
INTERBIAK S.A., ARABAKO BIDEAK-VIAS DE
ALAVA S.A. entitate publikoei datuak komunikatzea,
haien lurraldeetan AP-1 eta AP-8 autopistak
kudeatzen dituztelako, baita ASF FRANCE-ri ere, A63 eta A-64 kudeatzen baititu.
Datuak jakinaraziko dira, arau batek eskatzen duen
kasuetan,
erakundeari
exijitzen
zaizkion
betebeharrak betetzeko edo kanpo-hornitzaileen
bidez zerbitzuari euskarri emateko.

Batutako datu pertsonalak erantzuna eman ostean urtebetez
gordeko dira.

Datu pertsonalak erabiltzailea erregistroan baja eman arte
mantenduko dira, gerogarrenean blokeatuz baimendutako
pertsonen sarbide mugatuarekin. Egoera honetan egongo
dira zerbitzua ematetik etor daitezkeen akzioen edo
aplikagarri den legeriak ezartzen dituen preskripzio edo
iraungitze epeetan zehar.

Datuak
zerbitzua
eman
bitartean
gordeko
dira,
gerogarrenean blokeatuz baimendutako langileen sarbide
mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira zerbitzutik
ondorioztatu daitezkeen akzioen edo aplikagarri den
legeriak galdatzen dituen preskripzio edo iraungitze epeak
indarrean dauden bitartean.
Gailua kontratatzailearen izenean jasotzeko baimena duten
pertsonen datuak gehienez urte betez gordeko dira.

Zk.
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ARLOA

13

14

HELBURUA

DATUEN TIPOLOGIA

Baimenen kudeaketa AUTOPISTAKO LANAK

Kontrataren ordezkaria
•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Kargua
BIDEGIko eskudunpeko bide-azpiegituran •Helbide elektronikoa
kontraten langileek lanak egiteko baimenaren •Telefonoa
kudeaketa
Kontratako langileak
•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Esleitutako ibilgailuak

GARRAIO BEREZIAK
Baimenen kudeaketa
IGAROTZEKO BAIMENA

Garraio-enpresaren ordezkaria
•Izen-abizenak
BIDEGIko eskudunpeko bide-azpiegituratik •Kargua
garraio bereziak igarotzeko baimenaren •Helbide elektronikoa
kudeaketa
•Telefonoa
•Ibilgailua
•Mugimenduak

Desjabetzeen
kudeaketa

Bideko ezbeharren
kudeaketa

Giza baliabideen
11
kudeaketa

12

IZENDAPENA

AT sistemaren
kudeaketa

DESJABETZE
ESPEDIENTEAK

EZBEHARRAK

LAN ESKAINTZAK

AT SISTEMA

BIDEGIko eskudunpeko bide azpiegiturak
egiteko, derrigorrezko desjabetze-prozesuen
tramitaziorako beharrezkoa den informazio
pertsonalaren kudeaketa.

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Posta- helbidea
•Helbide elektronikoa
•Telefonoa
•Desjabetzeari dagokion kopuru ekonomikoa
•Banku-datuak
•Espedientea eta ebazpen judiziala, egotekotan

BIDEGIko
eskuduntzapeko
bide
azpiegituretan
gertatutako
ezbeharren
erreklamazioeta
laguntza-prozesuen
tramitaziorako beharrezkoa den informazio
pertsonalaren kudeaketa.

•Izen-abizenak
•Nortasun Agiri Ofiziala
•Posta- helbidea
•Helbide elektronikoa
•Telefonoa
•Banku-datuak
•Espedientea eta ebazpen judiziala, egotekotan
•Osasun-datuak

Hautapen prozesuei dagokien
pertsonalaren kudeaketa.

•Nortasun Agiri Ofiziala
•Izen-abizenak
•Posta- helbidea
•Helbide elektronikoa
informazio
•Telefonoa
•Irudia
•Datu akademiko eta profesionalak
•Osasun-datuak: hautaketa-enpresek egindako profilen analisira
zuzendutako datu psikoteknikoak

Barrerarik
gabeko
sistemapeko
bideazpiegiturak erabiltzeari dagokion kanona
ordaintzera derrigortuta dauden ibilgailuak
hautatzeko
informazio
pertsonalaren
kudeaketa.
Eta,
zehazki,
kanonaren
ordainketa-prozesuak
egiteko,
fakturak
igortzeko, ez-ordaintzeen eta arau-hausteen
ondorioak kudeatzeko, egindako kudeaketan
dauden desakordio, desadostasun edo
hutsengatiko erreklamazioak egiaztatzeko,
edota bide zati hori erabiltzen duten eta
ordainketa egitera beharturik ez dauden
ibilgailuak baztertzeko.

•AT sistemaren arkupeetatik igarotzen den ibilgailuaren
matrikularen irudia
•Lotutako ordainketa sistema
•Igarotzearekin lotutako data eta ordua
•Ibilgailuaren titularraren identifikazioa
•AT sisteman alta edo erregistroa
•Fakturak igortzeko titularrak eskatutako datuak

SEGURTASUN
URRAKETAK

BIDEGIk erraztutako datu pertsonalak datuen
babeserako gaietan segurtasun huts-egiteak
kudeatzeko, pertsonek izan dezaketen eragin Segurtasun urraketak kaltetu dituen datuak
mota, ondorioen gogortasuna eta hartu
beharreko neurriak zehazteko tratatzen ditu.

ESKUBIDEEN
EGIKARITZA

BIDEGIk
pertsonak
erraztutako
datu
pertsonalak datu pertsonalen tratamenduari
lotutako
eskubideak
egikaritzeko,
interesdunek azaldutako eskaerak kudeatu eta
erantzuteko tratatzen ditu.

•Izen-abizenak
•Identitate dokumentu ofiziala
•Kontaktatutako modua: helbide elektronikoa edota postala
•Eskaera

ERAGINPEAN
DAUDEN

LEGITIMAZIOA

HARTZAILEAK

NAZIOARTEKO
TRANSFERENTZIAK

KONTSERBAZIO EPEAK

Kontraten langile eta
ordezkariak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, BIDEGI
eta kontraten artean sinatutako zerbitzu-kontratua da, baita interes publikoa,
abenduaren 26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru
Dekretua BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu
arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.

INTERBIAK S.A., ARABAKO BIDEAK-VIAS DE
ALAVA S.A. entitate publikoei datuak komunikatzea,
haien lurraldeetan AP-1 eta AP-8 autopistak
kudeatzen dituztelako, baita ASF FRANCE-ri ere, A- Datu pertsonalen kudeaketak ez
63 eta A-64 kudeatzen baititu
dakar datu horien nazioarteko
transferentziarik.
Datuak jakinaraztea, arau batek eskatzen duen
kasuetan erakundeari exijitzen zaizkion betebeharrak
betetzeko.

Datu pertsonalak lanak amaitu arte mantenduko dira,
gerogarrenean blokeatuz baimendutako langileen sarbide
mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira, zerbitzua
ematetik ondorioztatu daitezkeen akzioen edo aplikagarri
den legeriak galdatzen dituen preskripzio edo iraungitze
epeetan zehar.

Garraio-enpresaren
ordezkaria

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes publikoa da, abenduaren
26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arauemailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.

INTERBIAK S.A., ARABAKO BIDEAK-VIAS DE
ALAVA S.A. entitate publikoei datuak komunikatzea,
haien lurraldeetan AP-1 eta AP-8 autopistak
kudeatzen dituztelako, baita ASF FRANCE-ri ere, A- Datu pertsonalen kudeaketak ez
63 eta A-64 kudeatzen baititu.
dakar datu horien nazioarteko
transferentziarik.
Datuak jakinaraztea, arau batek eskatzen duen
kasuetan erakundeari exijitzen zaizkion betebeharrak
betetzeko.

Datu pertsonalak igarotzea amaitu arte mantenduko dira,
gerogarrenean blokeatuz baimendutako langileen sarbide
mugaturekin. Egoera honetan egongo dira zerbitzua
ematetik ondorioztatu daitezkeen akzioen edo legeriak
galdatzen dituen preskripzio edo iraungitze epeetan zehar

Bide-planeamendua
egitetik datorren
derrigorrezko
desjabetzearen
kaltetuak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes publikoa da, abenduaren 26ko
17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arauemailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Datu pertsonalak jakinaraztea, arau batek eskatzen
duen kasuetan erakundeari exijitzen zaizkion
Datu pertsonalen kudeaketak ez
betebeharrak betetzeko, edo desjabetze-ebazpen bat
dakar datu horien nazioarteko
burutu eta kopuru ekonomikoak ordaintzeko, baita
transferentziarik.
kanpoko hornitzaileek zerbitzuari euskarri emateko
ere.

Jasotako datu pertsonalak epe mugagabean gordeko dira,
hurrengo desjabetze-jarduerak aurrera eramateko edo
lindeak zehazteko beharrezkoak direlako.

Bideko ezbeharraren
kaltetuak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes publikoa da, abenduaren
26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arauemailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Erreklamazioak formulatzeko, egiteko edo defenditzeko beharrezkoak izan ahal
diren osasun datuei dagokienez, oinarri juridikoa Datuak Babesteko Europako
Erregelamendu Orokorraren 9.2.f) artikulua da

Eskatzaileak

Ezaugarrien eta
azpiegituren
erabilpenaren
ondorioz kanonaren
menpe dauden
erabiltzaileak

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datuak tratatzeko oinarri juridikoa pertsonaren adostasuna da Datuak
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
Babesteko
Europako
Erregelamendu
Orokorraren
6.1.a)
artikuluan
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
ezarritakoaren arabera. eta 9.2.a) artikulua froga psikoteknikoak egitekotan
transferentziarik.
emateko.

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria interes publikoa da, abenduaren
26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretua
BIDEGI sortzeari buruzkoa, ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu arau-emailea,
Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzekoan eta
Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
azaroaren 12ko 6/2018 Foru Arauan, barrerarik gabeko bidesarien kanonari
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
buruzkoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak Babesteko Europako
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.
Zerbitzuari dagokion informazioa bidaltzeko oinarri juridikoa lege betebehar
baten betepena da, Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren
6.1.c) artikuluaren arabera. Zehazki, 19/2013 Legeak, gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa, 7.
artikuluan administrazio jardunari buruzko informazioa emateko betebeharra
ezartzen du. .

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Segurtasun urraketak Datuen tratamendua egiteko oinarri juridikoa lege betebehar baten betepena
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
kaltetutako datuen
da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikuluaren arabera
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
jabeak
eta erregelamenduak berak ezarritakoa.
transferentziarik.
emateko.

Eskatzaileak

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datuen tratamendua egiteko oinarri juridikoa lege betebehar baten betepena
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikuluaren arabera
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
eta erregelamenduak berak ezarritakoa.
transferentziarik.
emateko.

Datu pertsonalak espedienteak edo prozedurak indarrean
dauden bitartean mantenduko dira behin betiko artxibatu
arte, gerogarrenean blokeatuz, baimendutako pertsonen
sarbide mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira
zerbitzutik etor daitezkeen edo aplikagarri den legeriak
galdatzen dituen akzioen preskripzio edo iraungitze epeak
indarrean dauden bitartean.

Bi urte deialdia egin denetik, epe horretan zehar egiten
diren prozesuetan erabiltzeko

Ordaintzera derrigortuak ez dauden ibilgailuen datuak aldi
baterako tratamendu baten objektu izango dira. Ondorioz,
bide-sarea erabiltzearen ondorioz ordaintze betebeharra
baztertzeko beharrezkoa den denboran zehar gordeko dira.
Iruneko bidesarian erabilitako txartela AT sisteman
kobratzeko erabiliko da baldin eta ibilgailuak ordaintzeko
beste modu bat lotuta ez badu. Txartel hau 4 orduko epean
zehar erabiliko da, igaro aurretik edo ondoren, zirkulazio
zentzuaren arabera.
Bildutako datuak kanonaren ordainketa egiteko beharrezkoa
den denboran zehar gordeko dira, gerogarrenean bezeroen
kudeaketara edo ez ordaintzeen kudeaketara pasatuz eta
kudeatze denboraldi horretan zehar kontserbatuz. Behin
amaituta, datuak blokeatuko dira legeriak ezartzen dituen
edo egon daitezkeen bestelako akzioen preskripzio edo
iraungitze epeetan zehar.

Segurtasun huts-egiteen kudeaketari dagozkion datuak bi
urtetan zehar kontserbatuko dira, salbu eta Datuak
Babesteko Bulegoan prozedura bat hasi edo/eta
erreklamazio bat jarri bada, kasu horretan prozedura
artxibatu arte gordeko dira. Datu pertsonal zehatzei
erreferentzia egin gabe efektu estatistikoekin mantenduko
dira.

Eskubideen egikaritzari dagozkion datuak hiru urtetan zehar
kontserbatuko dira, salbu eta Datuak Babesteko Bulegoan
prozedura bat hasi edo/eta erreklamazio bat jarri bada, kasu
horretan prozedura artxibatu arte gordeko dira. Datu
pertsonal zehatzei erreferentzia egin gabe efektu
estatistikoekin mantenduko dira.

Zk.

ARLOA

IZENDAPENA

HELBURUA

DATUEN TIPOLOGIA

•Interesdunaren edo enpresaren lege ordezkariaren izen
BIDEGItik
edo
BIDEGIri
bidalitako abizenak
dokumentuen igorpen eta harrerak kudeatzea •Dokumentu mota
•Eskaera

15

DOKUMENTUEN
ERREGISTRO
OROKORRA

16

ENPRESA
LIZITATZAILEAK ABALAK
ITZULTZEA,
Lizitatzaileek itzulitako bermeak, aurkeztutako •Enpresa lizitatzailearen ordezkariaren izen eta abizenak
AURREKONTUAK ETA
aurrekontu eta fakturak eta egindako •IFK
FAKTURAK AURKEZTEA dokumentazioaren eskaerak kudeatzea.
•Dokumentu mota, eskaera eta erantzuna
ETA
DOKUMENTAZIOAREN
ESKAERA

17

KONTAKTUAK ETA
KANPO-HARREMANAK

BIDEGIk datu pertsonalak hornitzaileekin eta
erakunde publiko zein pribatuetako kideekin
kontaktu
profesionaleko
harremanak
kudeatzeko tratatzen ditu.

•Izen-abizenak
•Kide den enpresa edo erakundea
•Erakundean duen kargua
•Kontaktatzeko modua

ERAGINPEAN
DAUDEN

LEGITIMAZIOA

Eskatzaileak

Administrazio elektronikoko zerbitzuei dagokien datuen tratamendua egiteko
oinarri juridikoa lege betebehar baten betepena da, Datuak Babesteko
Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikuluaren arabera. Oinarri hau
abenduaren 26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoan, uztailaren 16ko 43/2002 Foru
Dekretua BIDEGI sortzeari buruzkoan eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu
arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua
onartzekoan oinarritzen da, 39/2015 Legearekin erlazionatuz, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Eskatzaileak

Datuen tratamendua egiteko lege-oinarria zerbitzuak emateari dagokion
harreman-juridikoa da Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren
6.1.b) artikuluaren arabera. Honez gain, interes publikoa ere lege oinarria
izango da, abenduaren 26ko 17/1990 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa, uztailaren 16ko
43/2002 Foru Dekretua BIDEGI sortzeari buruzkoa eta ekainaren 6ko 1/2006
Foru Dekretu arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren
testu bateratua onartzekoan jasotzen diren eskumenak egikarituz, Datuak
Babesteko
Europako
Erregelamendu
Orokorraren
6.1.e)
artikuluan
ezarritakoaren arabera

Kontaktuak

HARTZAILEAK

NAZIOARTEKO
TRANSFERENTZIAK

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri Datu pertsonalen kudeaketak ez
emateko. Honez gain INTERBIAK S.A., ARABAKO dakar datu horien nazioarteko
BIDEAK-VIAS DE ALAVA S.A. entitate publikoei transferentziarik.
komunikatuko zaizkie, haien lurraldeetan AP-1 eta AP8 autopistak kudeatzen dituztelako, baita ASF
FRANCE-ri ere, A-63 eta A-64 kudeatzen baititu.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

Jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei
lagatuko salbu eta legeak eskatzen dituen kasuetan
Datu pertsonalen kudeaketak ez
Datuak tratatzeko oinarri juridikoa interes legitimoa da Datuak Babesteko erakundeari galdatutako betebeharrak betetzeko,
dakar datu horien nazioarteko
Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluaren arabera.
edota kanpoko hornitzaileei zerbitzuari euskarri
transferentziarik.
emateko.

KONTSERBAZIO EPEAK

Dokumentuen erregistroari lotutako datu pertsonalak
dagokion
espediente
edo
prozeduraren
tramitazio
denboraldian zehar kontserbatuko dira eta kontserbazio eta
blokeo epe orokorren arabera.

Datu
pertsonalak
dagokion
jarduketa
kudeatzeko
beharrezkoa den denboran zehar mantenduko dira,
gerogarrenean blokeatuz baimendutako langileen sarbide
mugatuarekin. Egoera honetan egongo dira legeriak
ezartzen dituen edo egon daitezkeen bestelako akzioen
preskripzio edo iraungitze epeetan zehar.

Datu pertsonalak tratamendu honi aurka egin arte edo baja
eskatu arte mantenduko dira. Honez gain, kargu publikoan
edo erakunde publiko zein pribatuen ordezkariaren aldaketa
bat ematen denera arte.

