
Informazioa guztia datuen babesari buruz 

1. Zein da zure datuen babeserako arduraduna?

ADI, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES, S.L.
(ADI Asistencia Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza 

Zerbitzuak) CIF. B-67881797

GELTOKI KALEA Nº16 - 20160 - LASARTE-ORIA - GIPUZKOA. 

1.1.Datuen babeserako ordezkaria (DBO): 

Valentín Cabanzón Villán 

CIF. 15382164-V. 

Urtzaile, 1 - Local C – 20600 – Eibar – Gipuzkoa. 

email: valen@eitek.net 

2. Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

ADI, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES S.L-n     

(ADI Asistencia Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak) pertsona interesatuek 

emandako informazioa beraien eskaria betetzeko helburuarekin erabiltzen dugu, baita gure 

zerbitzuen inguruko komunikazioa bidaltzeko, bide elektronikoz barne. 

Emandako datuekin ez dira erabaki automatizatuak hartuko. 

3. Zenbat denboraz mantenduko ditugu zure datuak?

Interesatuak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean mantenduko dira datuak. 

4. Zure datuen erabilerarako legitimazioa zein da?

Zure datuen erabilerarako oinarri legala erakusten dizugu: 

 Kontratu bat egitean: Eskaera bat artatu.



 Interesatuaren onarpena: Gure zerbitzuei buruzko komunikazioak bidali, bide elektronikoz

barne.

5. Ze hartzaileri komunikatuko zaizkio bere datuak?

Hirrugarren bati ez zazikio emango datuak legalki behartuak izan ezean. 

6. Beste herrialdeetara datuen transferentzia

Ez daude aurreikusita beste herrialdeetara datuen transferentziak. 

ADI Asistencia Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak 

mailto:valen@eitek.net


7. Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Edozeinek du eskubidea baieztapena lortzeko ea bere datu pertsonalak egoki tratatzen ari garen 

edo ez ADI, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES S.L-n. (ADI Asistencia 

Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak)          

Pertsona interesatuak eskubidea du bere datu pertsonaletara sarbidea edukitzeko, erabat zehatzak ez 

diren datuak zuzentzeko edo, ezabapena eskatzeko, besteak beste, jasotako helburuetarako datuak 

jada ez badira beharrezko. Eskubidea du baita bere datuen portabilidaderako. 

Baldintza jakin batzuetan, interesatuak bere datuen tratamendua mugatu dezake, kasu horretan 

datuak mantenduko dira soilik kexen defentsarako. 

Zenbait egoeretan eta egoera partikularra dela eta, interesatuak beren datuak tratatzearen aurka 

azaldu daitezke. Kasu honetan, ADI, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES-k 

(ADI Asistencia Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak) datuak erabiltzeari 

utziko dio, arrazoi legitimo premiazkoak salbu, edo egon daitezkeen kexen inguruan 

defendatzeko ez bada. 

Oinarri juridiko bezala arduradunaren interes legitimoa kontuan hartuta komunikazio komertzialak 

ematen direnean, interesatuak erabaki dezake helburu horrekin bere datuak ez erabiltzea. 

Zure konfidantza eman baduzu edozein helburu zehatzetarako, eskubidea duzu konfidantza hori 

erretiratzeko beste edozein momentutan. Horrek ez du eraginik izango aurretik ezarritalp 

tratamenduan eta honen zilegitasunean. 

Datu pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak urratuak izan direla sentitzen baduzu, 

bereziki zure eskubideak erabiltzerako garaian ez baduzu gogobetetzerik lortu, zure kexa aurkeztu 

dezake Datuen Babes materien kontroleko autoritateari bere web orriaren bitartez: www.agpd.es 

8. Nola lortu ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ADI SERVICIOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES-n (ADI Asistencia 

Domiciliaria Integral / Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak)  erabiltzen dira behin interesatuak 

informazioa eman ondoren. 

Erabiltzen diren datuen mailak hauek dira: 

 Datu identifikatiboak.



 Kodiko postalak eta elektronikoak.

http://www.agpd.es/

