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Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak? 

GASTRONOMIA BASKA-n kolektibitateentzako catering zerbitzu integralak, hostalaritza, jantoki 

kudeaketa eta ekitaldien antolakuntza eskaintzen ditugu. 

Horregatik, gure zerbitzu ematea egokia izan dadin eta elikapen segurtasunari dagozkion legezko 

betebeharrak betetzea ziurtatzeko datu pertsonalak bildu eta erabili behar ditugu, hurrengo 

helburuentzat: 

 Erakundearen administrazio eta kontabilitate kudeaketa.

 Eskaeren kudeaketa, prestaketa eta banaketa.

 Gure instalazioen eta bertan lan egiten duten pertsonen segurtasuna bermatu.

Halaber, erregimen bereziak egin behar ditugunean, adingabekoen osasun datuak 

(jasanezintasun eta alergiekin loturikoak) batu eta kudeatu ahal ditugu., beti ere elikapen 

segurtasunaren legedia jarraituz eta datu pertsonalen babesari buruzko araudiak ezartzen dituen 

berme egokiekin. 

Zein da zure datuen legitimazioa? 

Zerbitzu web honen bidez tratatutako datuen kasuan, erabiltzaileak dagokion laukiaren 

markatzean era garbi batean emandako baimena izango da. 

Gainerako aktibitateetan, tratamentuan legezkotzen gaituen zuzenbide-oinarria desberdina da 

aurrean aipaturiko kasu bakoitzean eta interesatutako pertsonen taldeen arabera, oinarri hauek 

dira: 

 Legezko betebeharrak ziurtatzea.

 Interesatuak parte hartzen duen kontratu bat gauzatzea, edo, kontratuaren aurretiko

neurriei dagokienez, aplikatzea.

 Datu pertsonalen jabeen baimen garbia beharrezkoa denean.



 

 

Nori helduko zaizkio zure datuak? 

Informazioa partekatzen dugu beste zerbitzu hornitzaileekin, datu pertsonalak eskura dituztenak 

eta gure izenean tratatzen dituztenak, akordio batean erabiltzeko baldintzak eta eskakizunak 

ezarri ditugunekin; baita arlo horretan eskumena duten administrazio publikoekin ere. 

Kasu horietatik kanpo, ez ditugu datuak hirugarrenekin partekatuko, legezko betebeharra izan 

ezik. 

 

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak? 

Datuak ez dira behar baino denbora gehiago gordeko, aurrez deskribatutako xedeetarako; hala 

ere, ariketa egiteko edo erreklamazioak egiteko beharrezkoa den kontserbazioa, eta, nolanahi 

ere, legezko aginduaren pean egongo da. 

 

Segurtasun neurriak 

Gastronomía Baskak datu pertsonalen sekretua betetzeko konpromisoa hartzen du, eta, 

horretarako, beharrezko segurtasun-neurriak hartu ditugu informazioa baimenik gabe aldatu, 

galdu edo ez tratatzeko, betiere, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta 

eraginpean dauden arriskuak kontuan hartuta, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik 

badatoz. 

 

Zeintzuk dira zure eskubideak guri zure datuak ematerakoan? 

Pertsona orok du konfirmazioa jasotzeko eskubidea, baldin eta arduradunari buruzko datu 

pertsonalak tratatzen ari bagara. 

 SARBIDE ESKUBIDEA 

Erantzulea bere datu pertsonalak tratatzen dituen edo ez jakiteko eta, tratamendu hori egiten ari 

bada, tratamendu-baldintzei buruzko informazioa lortzeko. 

 ZUZENKETA ESKUBIDEA 

Bidegabeko atzerapenik gabeko datu pertsonalen zuzenketa lortzea, adierazpen gehigarri baten 

bidez. Eskabidean adierazi beharko du zein daturi dagokion eta zer zuzenketa egin behar den. 

Gainera, beharrezkoa denean, informazio hori zehaztasun falta edo osatu gabea dela 

justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

 OPOSIZIO ESKUBIDEA 

Egoera jakin batzuetan, erantzuleak datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin dezake: 

interes publikoko misio batean edo interes legitimoan oinarrituta.  



 

 

 

 EZABAKETA ESKUBIDEA 

Eskubide horretaz baliatu ahal izango gara, datu pertsonalak ezabatzeko eskatuz, honako 

inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean: 

 Zure datu pertsonalak jada beharrezkoak ez badira, beste era batera jaso edo tratatu 

izan ziren helburuei dagokienez. 

 Zure datu pertsonalen tratamendua arduradunari eman zenion onespenean oinarritu 

bada, eta hura arakatzen badu, baldin eta tratamendua legitimatzen duen beste 

arrazoiren batean oinarritzen ez bada. 

 Datu pertsonalen tratamenduari uko egin bazaio, egoera jakin batzuetan aurka egiteko 

eskubidea gauzatzean. 

 Datu pertsonalak legez kanpo tratatu badira. 

 Datu pertsonalak ezabatu behar badira, baldin eta Batasuneko edo estatu kideetako 

zuzenbidean ezarritako legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira, baldin 

eta tratamenduaren erantzuleari aplikatzen bazaio. 

Pertsona interesatuek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, eta datu ez-zehatzak 

zuzentzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatu ahal izateko, besteak beste, jasotako 

helburuetarako beharrezkoak ez diren datuak. 

 TRATAMENDUAREN MUGAKETA ESKUBIDEA 

Arduradunak egiten dituen datuen tratamenduaren muga lortzeko, nahiz eta bere erabilerak bi 

alderdi dituen: 

Zure datuen tratamendua etetea eska dezakezu: 

 Zure datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, arduradunari egiaztapena 

egiteko aukera ematen dion epe batean. 

 Arduradunak interes publikoaren edo interes publikoaren arabera egiten dituen datu 

pertsonalen tratamenduari aurka egin zaionean, baldin eta egiaztatzen badugu arrazoi 

horiek bereak balira bezala jokatzen dutela. 

Arduradunari datuak gordetzeko eskatu: 

 Tratamendua legez kontrakoa denean eta bere datuak ezabatzeari uko egin bazaio, eta 

bere ordez, erabilera mugatzea eskatzen da. 

 Tratamenduaren xedeetarako datu pertsonalak behar ez ditugunean, baina interesdunak 

erreklamazioak egiteko edo erreklamazioak defendatzeko behar ditu. 

 

 DATUAK ERAMATEKO ESKUBIDEA 

Bere datu pertsonalen kontrola are gehiago indartzeko, tratamendua bitarteko automatizatuen 

bidez egiten denean, bere datu pertsonalak modu egituratuan jasotzen dituenean, erabilera 

komunekoa, irakurketa mekanikoa eta elkarreragingarria, eta tratamenduaren beste arduradun 

bati transmititzea, betiere tratamenduaren bidez kontratua gauzatzeko adostasuna edo 

esparruaren arabera legitimatzen bada. Nolanahi ere, eskubide hori, berez, ezin da aplikatu, 

baldin eta tratamendua beharrezkoa bada interes publikoko misio bat betetzeko edo aginte 

publikoak egikaritzeko.  



 

 

 

Zelan erabili zure eskubideak? 

Zure eskubideak eskatzeko helbide honetara jo dezakezu idatziz: 

protecciondatos@gastronomiabaska.com Zure NANaren kopia bat eta gastronomia Baskaren 

aurrean eskabidearen arrazoiaren kopia batekin.  

Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezakezu, zure eskubideei dagokienez jasotako 

arretarekin ados ez bazaude.www.aepd.es 


