
Pribatutasun-politika 

 

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldea (G20956157) Antzizar 

Kiroldegia, Igartza Oleta kalea, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) helbidean, 

https://arrastaka.net/es webgunearen titularra da, eta, hala, jakinarazten 

dizu eskaintzen dizkizun zerbitzuak erabiltzeko beharrezkoa dela datu 

pertsonal jakin batzuk ematea. 

 

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak indarrean dagoen legedian 

ezarritakoaren arabera jardungo du, eta, zehazki, Datuak Babesteko 

Europako Erregelamenduan (DBEO), Datu Pertsonalak Babesteari eta 

eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege Organikoan (DBELOL) eta 

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko Legean (SSICE) 

ezarritakoaren arabera, konfidentzialtasuna eta tratamendua mantentzeari 

dagokionez, orrialde honetatik. 

 

Datu pertsonalen tratamendua 

Jakinarazten dizugu BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak 

https://arrastaka.net/es helbideko datuak biltzeko inprimakien bidez 

(harremanetarako inprimakia) lortutako datu pertsonalak erabiliko dituela, 

zure harreman-eskaera kudeatzeko eta zurekin harreman profesional eta 

komertzialak mantentzeko, eta zurekin informazio- eta promozio-lotura 

izateko, hainbat bide erabiliz jaso ahal izateko (telefonoa, sms). 

Zure interesekoa, baldin eta zuk aldez aurretik baimena eman badiguzu 

hemen Zuk libreki egin diezaiokezu uko komunikazio komertzial horiek 

jasotzeari, baina horrek ez du baldintzatuko erakundearekin duen beste 

edozein kontratu, merkataritza edo lanbide harreman. Era berean, edozein 

unetan baliogabetu dezakezu emandako baimena. 

 

Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala eskatzen 

ez badu behintzat. Datuak hirugarrenei laga behar bazaizkie, BEASAINGO 

ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak aldez aurretik eskatuko du interesdunaren 

adostasuna, datu horiek nori emango zaizkion eta zertarako. 



 

Zure datuen tratamendua legitimatzen duen oinarria zure datu 

pertsonalekin harremanetan jartzeko inprimakia bete eta bidaltzean eta 

pribatutasun-politika hau onartzean eta, hala badagokio, legezko 

betebeharrak betetzean ematen diguzun baimena da. Komunikazio 

komertzialak aurreikusten badira, komunikazio horiek jasotzeko onarpen-

laukitxoa markatzean emandako adostasuna izango da oinarri legitimoa. 

Zure datuak BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak gordeko ditu zure 

eskaera kudeatzen den bitartean eta legeak ezarritako preskripzio-epeetan, 

bai eta tratamendutik sortutako balizko ekintzei erantzuteko ere; harik eta 

zuk zure datuak tratatzeari uko egiten diozun arte, zure interesekoak izan 

daitezkeen merkataritza-komunikazioei dagokienez. 

 

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak jakinarazten dizu ez zaudela 

behartuta zure datu pertsonalak ematera, eta datu horiek egokiak, 

bidezkoak eta behar-beharrezkoak direla biltzen diren helburua betetzeko. 

Nolanahi ere, datu horiek ezinbestekoak dira eskainitako zerbitzuak 

emateko. 

 

Gurekin harremanetan jarri bazara posta elektronikoz eta/edo telefonoz, 

jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak BEASAINGO 

ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak erabiliko dituela, zure kontaktuari 

erantzuteko eta kudeatzeko, bai eta zurekin lotzen gaituzten harreman 

profesionalei eusteko ere. Haien datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, 

salbu eta, harreman profesionalak mantentzeko, kudeaketa hori egiteko 

beharrezkoak diren erakunde eta administrazio publikoei jakinarazi behar 

bazaie. Zure datuen tratamendua beharrezkoa da gaiari erantzuteko eta 

harreman profesional horri eusteko. Era berean, jakinarazten dizugu zure 

datuak ezabatu egingo direla legeak ezarritako preskripzio-epeak amaitzen 

direnean, eta tratamendutik sortutako erreklamazioei erantzuteko soilik 

gordeko direla.  

 

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldearekin duzun kontratu-

harremanean, harreman profesionalean edo merkataritza-harremanean 



eman diezazkigukezun datu pertsonalak BEASAINGO ARRASTAKA Mendi 

Kirol Taldeak erabiliko ditu harreman horiei eusteko, bai eta zure 

interesekoak izan daitezkeen merkataritza-komunikazioak bidaltzeko ere, 

baldin eta horretarako baimena eman badiguzu. Zuk libreki egin diezaiokezu 

uko komunikazio horiek jasotzeari, horrek gure kontratu, merkataritza eta 

lanbide harremanak baldintzatu gabe. Era berean, edozein unetan 

baliogabetu dezakezu emandako baimena. Harreman profesionalak 

mantentzeko, baliteke zure datuak banku-erakundeei eta, hala badagokio, 

kontratatutako zerbitzua betetzeko behar diren erakunde eta administrazio 

publikoei lagatzea. Datuen tratamendu hori beharrezkoa da kontratua 

gauzatzeko eta/edo kontratu-, lanbide- edo merkataritza-harremana 

mantentzeko. Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo 

direla harreman horiek mantentzen diren bitartean, aplikatu beharreko 

legeriak ezarritako epeetan eta erreklamazioei erantzuteko ezarritako 

epeetan. 

 

Interesdunaren datuak babesteko eskubideak 

Indarrean dagoen araudian xedatutakoaren ondorioetarako, datuak 

eskuratu, zuzendu, ezabatu edo aurkaratzeko eskubidea erabil dezakezu, 

baldin eta ez bada banakako erabaki automatizatuen, eramangarritasunaren 

eta datuen tratamendua mugatzearen xede. Horretarako, BEASAINGO 

ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeko Datuak Babesteko arduradunari idatzi bat 

bidali behar diozu Antzizar Kiroldegia, Igartza Oleta kalea 3, 20200 Beasain 

(Gipuzkoa) helbidera edo info@ehunmilak.com helbide elektronikoan. Zure 

eskubideak urratutzat jotzen badituzu, Datuak Babesteko Espainiako 

Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu. 

 

Datuak eguneratzea 

Garrantzitsua da zure datu pertsonalak eguneratuta eduki ahal izateko 

informazioa ematea, baldin eta horietan aldaketaren bat egon bada; 

bestela, ez dugu horien egiazkotasunaz erantzungo. Halaber, ziurtatzen 

diguzu zuk ematen dizkiguzun datu guztiak egiazkoak direla. 

 

 



Indarrean daudenak eta eskatzen ditugun helbururako egokiak direnak, eta 

bere kabuz ematen dituenak. 

 

Datuen konfidentzialtasunaren eta segurtasunaren bermea 

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak gugan jarritako konfiantzari 

erantzunez eta datu pertsonalak babesteko eta konfidentzialtasunerako 

behar duten garrantzia kontuan hartuta, jakinarazten dizue bere 

tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, erabilgarritasuna, 

osotasuna eta erresilientzia bermatzeko beharrezkoak diren neurri tekniko 

eta antolamendukoak hartu dituela. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du 

Interneteko segurtasun neurriak ez direla gaindiezinak. 

 

Pribatutasun-politika hau 2020ko azaroan eguneratu da. BEASAINGO 

ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak eskubidea izango du datuak babesteko 

politika aldatzeko, baldin eta indarreko legeria, jurisprudentzia-doktrina edo 

enpresa-irizpide propioak aldatzen badira. Politika honetan aldaketaren bat 

eginez gero, testu berria bertan argitaratuko da. 

 

 

 


