ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN EN ELKARGO OFIZIALAREN DATUEN PRIBATUTASUNPOLITIKA,

Pribatutasun Politika honen eguneratze data: 2021/06/08
Tratamenduaren arduradunaren identitatea:
ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALA,
- Q0175002E IFK
- Helbidea: Senda José Luis Gonzalo Bilbao kalea 1, behea. 01008 Vitoria-Gasteiz.
- Harremanetarako emaila: info@coataraba.eus
- Telefonoa: 945 222 866
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/18
Lege Organikoan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko
2016/679 Erregelamenduan (EB) xedatutakoa betez, ARABAKO APAREJADOREEN ETA
ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK (aurrerantzean, "ELKARGOA") www.avNICOS de
ÁLAVA webgunean (aurrerantzean, "El") honako webgune hau ezartzen du: Politika hori,
nolanahi ere, dagokion lege-oharrean xedatutakoari kalterik egin gabe ulertzen da.
Web Gunea bisitatze hutsagatik, Elkargoak ez du inolako datu pertsonalik erregistratzen ezein
datu-basetan; hala ere, badago izaera ez-pertsonaleko informazio jakin bat, Elkargoari hostingzerbitzuak ematen dizkioten zerbitzarietan jasotzen dena. Informazio horien artean, webgunera
sartzeko erabiltzen den IP helbideari buruzko datuak biltzen dira.
Erabiltzailea bere datu guztiak behar bezala emateaz arduratzen da. Elkargoak ez du bere gain
hartuko datu oker edo faltsuen ondorioz zerbitzuan egindako akatsen erantzukizuna.
Harremanetarako inprimaki batzuetan nahitaezkotzat jotzen diren datu pertsonalak eman behar
dira, baita dagokion pribatutasun-politika eta dagokion lege-oharra onartu ere.
Erabiltzaileak baimena ematen dio atariaren pribatutasun-politikari, baldintza hauen arabera:
Tratamenduaren arduraduna:
Webgune honen erabiltzaileei harremanetarako formularioen bidez eska dakiekeen
informazioa, sare sozialetako orri korporatiboetan egin daitezkeen iruzkinetan sartutako datuak,
estekatuta edo lotu gabe, baina Elkargoaren ardurapean, erabiltzaileak gaitutako atalen barruan
sartzen dituen datu pertsonalak, edo gaitutako gainerako komunikazio-bide edo -kanalek
emandakoak (adibidez, posta elektronikoa edo atal pribatuak), ARABAKO ARKITEKTURA
TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALAREN ardurapean daude. Elkaragoa horren egoitza Senda José
Luis Gonzalo Bilbao kalea 1, behea da. 01008 Vitoria-Gasteiz.
Informazioaren hartzaileak
ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARAGO OFIZIALEKO langile baimenduek tratatuko
dute informazioa.
Harremanetarako inprimakien bidez edo posta elektronikoz, postaz edo telefonoz, jasotako datu
pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako edo jakinaraziko, salbu eta adierazitako helburuak
garatzeko, kontrolatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren kasuetan, legeak aurreikusitako
kasuetan, bai eta kasu espezifikoetan ere, horien berri berariaz emango baitzaio Erabiltzaileari.
Web Gune honetatik lotutako sare sozialetan erakunde honek dituen profil korporatiboen
kasuan, datuak beste pribatutasun-politika batzuen arabera tratatu ahal izango dira (zehazki,
sare sozialen titular diren erakundeei dagozkienak).

Web Gune honetatik estekatutako sare sozialetako profil ofizialak sortu dira gure jarduera
hobeto ezagutzeko eta gure erakundean interesa duten pertsonekin eta eskaintzen ditugun
zerbitzuekin komunikatzeko kanal alternatibo bat sortzeko.
Bilketaren helburua
Elkargoak Erabiltzaileak kontsulta-formularioetan ematen dizkigun datuak erabiliko ditu, edo
posta elektronikoz emandakoak, edo soilik gaitutako gainerako bide edo kanalen bidez
jasotakoak, eskatutako kontsulta izapidetzeko eta, hala badagokio, eskatutako kudeaketa
espezifikoa egiteko.
Erabiltzaileak bere datu pertsonalak "kontaktua" atalari dagokion inprimakiren batean sartuz
gero, edo mezu elektroniko bat bidaliz gero, titularrak jakinarazten du datu horiek erakundearen
beraren titulartasuneko datu-base batean sartuko direla, eta erregistro horren helburua
interesdunak eskatutako kudeaketa zehatza izango dela.
Erabiltzaileak bere datu pertsonalak "prestakuntza" inprimakian sartuz gero, titularrak
jakinarazten du datu horiek erakundearen beraren titulartasuneko datu-base batean sartuko
direla, eta erregistro horren helburua izango da berariazko prestakuntza-ikastaroaren
erabiltzaile gisa alta ematea eta sisteman erregistratutako erabiltzaileentzat erreserbatutako
zerbitzuetara sartzeko aukera ematea, eta erabiltzaile-izena argitaratzea tutoreen ikasle gisa,
prestakuntza-plataformaren ikasle gisa, eta gainerako ikasleen aurrean.
Erabiltzaileak bere datu pertsonalak enplegu-formularioan sartuz gero, titularrak jakinarazten
du datu horiek erakundearen beraren titulartasuneko datu-base batean sartuko direla, eta
erregistro horren helburua argitaratutako eskaintzen formulario horren kudeaketa orokorra
izango dela, eta elkargokideek eta elkargokide ez direnek eskuratu ahal izango dutela.
Erabiltzaileak bere datu pertsonalak Online elkargoko kide egiteko inprimakian sartzen baditu,
titularrak jakinarazten du datu horiek erakundearen beraren titulartasuneko datu-base batean
sartuko direla, eta erregistro horren helburua elkargokideak kudeatzea eta eskabidea
izapidetzea dela.
Erabiltzaileak baimena ematen du datuak deskribatutako helburuekin tratatzeko, hargatik
eragotzi gabe baimen hori baliogabetzeko duen eskubidea, info@coataraba.eus helbide
elektronikora bidalitako mezu elektroniko baten bidez, SITIO WEB erakundearen Erabiltzaile gisa
identifikatuz eta eskaera zehaztuz edo, hala badagokio, inprimakian bertan horretarako
ezarritako laukiaren markazioaren bidez.
Jarraian, erakundeak egiten dituen tratamenduak eta helburu zehatzak azalduko ditugu:
Elkargokideak: tratamenduaren helburua da elkargoaren xedeetarako beharrezkoak diren
datuen kudeaketa administratiboa egitea. Datu horiek elkargo profesionalei buruzko Estatuko
eta autonomia-erkidegoko legeetan deskribatuta daude, eta, bereziki, korporazioaren
estatutuetan, besteak beste, jarduera profesionala eta zehatzeko ahala antolatzea bere
eskumen-eremuan.
Prestakuntza/ekitaldiak: tratamenduaren helburua da prestakuntza-jardueraren eta ekitaldien
(hitzaldiak, eztabaidak, etab.) antolaketa kudeatzea, elkargoak hirugarrenekin lankidetzan
kudeatutako elkargokideei zuzenduta, bai eta zeregin hori betetzeko beharrezkoak diren
administrazio-zereginak kudeatzea ere.
Hornitzaileak/laguntzaileak: tratamenduaren helburua da hornitzaileekiko administraziokudeaketarako beharrezkoak diren datuak kudeatzea, bai eta erakundean lan egiten duten
kanpoko profesionalak kudeatzea ere. Informazioaren tratamenduaren oinarri juridikoa da

erakundeak eta hornitzaileek kontratua sinatzea zerbitzuak emateko edo ondasunak
eskuratzeko.
Web-erabiltzaileak: tratamenduaren helburua da web-orrian ezarritako harremanetarako
formularioaren bidez jasotako komunikazioak kudeatzea, blogeko harpidedunen kudeaketa eta
sare sozialak. Eta tratamenduaren oinarri juridikoa erabiltzaileek webgunea erabiltzeko
pribatutasun-politika eta baldintzak onartzea da.
Kexak eta zehapenak: tratamenduaren helburua da elkargokide diren eta egiaztatuta dauden
profesionalen jarduketen aurrean aurkeztutako kexak eta/edo salaketak erregistratzea, eta
kexak eta salaketak izapidetzea eta ebaztea kontrolatzea. Justizia, administrazio-prozedura,
zehatzeko ahala erabiltzea eta beste helburu batzuk. Tratamenduaren oinarri juridikoa
interesdunak emandako adostasuna da.
Sozietate profesionalak: tratamenduaren helburua da sozietate profesionalak sozietate
profesionalen erregistroan erregistratzea eta iragartzea, 1. 8 2 artikuluan eta 2/2007 Legearen
azken 7 2 artikuluarekin lotuta, honako helburu hauekin: kudeaketa eta kontrol sanitarioa,
helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak eta dagokion administrazio-prozedura.
Informazioaren tratamenduaren oinarri juridikoa legezko betebehar bat betetzea da.
Herritarrentzako zerbitzuak: tratamenduaren helburua da informazioa kudeatzeko behar diren
datu pertsonalak kudeatzea eta abenduaren 22ko 25/2009 Legean jasotako betebeharrak
betetzea. Lege horren bidez, zenbait lege aldatzen dira zerbitzu-jardueretara oztoporik gabe
iristeari eta zerbitzuetan oztoporik gabe jarduteari buruzko legera egokitzeko, bai eta beste
zerbitzu batzuk emateko ere.
Erabiltzaileak berariaz eta zalantzarik gabe onartzen du bere datuak webgunearen titularraren
datu-baseetan sartzea, formularioetan bertan deskribatutako helburuekin. Webguneak
emandako edozein inprimaki bete eta bidaltzean, erabiltzaileak zalantzarik gabeko baimena
ematen du bere datuak gure datu-baseetan gordetzeko, adierazitako helburuekin.
Enplegatuak eta/edo hautagaiak: tratamenduaren helburua da hautaketa-prozesuetan
hautagaien datuak kudeatzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak kudeatzea.
Era berean, tratamenduaren arduradun gisa jarduten du prestakuntzaren erabiltzaileen datuak
biltzen, non arduradunak beste Arkitektoen Elkargo batzuk diren, prestakuntza-helburuarekin.
Interesdunaren adostasuna izango da oinarri juridikoa.
Eskatutako informazioa nahitaezkoa edo aukerakoa da
Inprimaki bakoitzaren nahitaezko datuak horrela identifikatuko dira inprimakian bertan.
Informazio hori emateari uko eginez gero, ezin izango da Erabiltzaileak eskatutako zerbitzua
gauzatu.
Kontserbazio-epea
Emandako datu pertsonalak zure kontsulta, iradokizuna, kexa edo erreklamazioa kudeatzeko
behar den epean gordeko dira, bai eta zure eta ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO
OFIZIALAREN artean eskatutako zerbitzua emateko edo kontratu-harremana garatzeko behar
den epean ere.
Hori amaitutakoan, legezko betebeharrak betetzeko dagokion epean gordeko dira, edo epaile
edo auzitegi batek hala eska dezakeen epean.
Aldizkari elektronikoetarako harpidetzei dagokienez, datuak tratatuko dira zuk baimena
ezeztatzen edo tratamenduaren aurka egiten ez duzun bitartean.

Curriculuma bidaltzeari dagokionez, bi urtez tratatuko da, salbu eta zuk baimena ezeztatzen
baduzu edo tratamenduaren aurka egiten baduzu.
Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa
Datuak tratatzeko legitimazioa zure eta ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO
OFIZIALAREN artean sinatutako kontratu batean oinarritzen da, eskatutako zerbitzua emateko
eta webgunean gaitutako formularioak betez emandako baimena emateko.
Erabiltzailearen konpromisoak
Erabiltzaileak bermatzen du 14 urtetik gorakoa dela eta emandako informazioa zehatza eta
egiazkoa dela.
Erabiltzaileak ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALARI info@coataraba.eus
helbidera bidalitako mezu elektroniko baten bidez emandako informazioak izan dezakeen
edozein aldaketaren berri emateko konpromisoa hartzen du, WEB EGOITZAREN ERABILTZAILE
gisa identifikatuz eta aldatu beharreko informazioa zehaztuz.
Halaber, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du identifikazio-gakoak eta -kodeak isilpean
gordetzeko, eta, baimenik gabe galdu, ostu edo sartzen bada, ARABAKO ARKITEKTURA
TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALARI ahalik eta lasterren jakinarazteko.
Jakinarazpen hori egiten ez den bitartean, ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO
OFIZIALA salbuetsita egongo da baimenik gabeko hirugarrenek pasahitz eta identifikazio-kode
horiek behar ez bezala erabiltzeagatik sor daitekeen erantzukizunetik.
Erabiltzaileak hirugarrenei buruz emandako datuak
Erabiltzaileak hirugarrenen datu pertsonalak edozein helbururekin ematen baditu, bermatu
egingo du ukituei aldez aurretik jakinarazi izana eta haien datuak ARABAKO ARKITEKTURA
TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALARI jakinarazteko baimena lortu izana.
Erabiltzaileak bermatzen du kaltetuak 14 urtetik gorakoak direla eta emandako informazioa
zehatza eta egiazkoa dela.
ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALAK kaltetuen adostasuna
kontrastatuko du merkataritzakoa ez den edukia duen lehen mezu elektroniko baten bidez, eta
bertan erabiltzaileak bere izenean emandako baimena egiaztatzeko eskatuko du.
Erabiltzaileak baldintza horiek ez betetzeagatik erantzukizunak sortzen badira, ez-betetze
horren ondorioei erantzun beharko die.
Eremu pribatua
Elkargokideei soilik zuzendutako atal pribatu bat dago. Atal horretan sartzeko, aldez aurretik
Elkargoak emandako pasahitz bat lortu beharko du.
Erabiltzailea izango da zaintza eta kontserbazioaren arduradun bakarra.

Erabiltzailea bere erabiltzailearen eta pasahitzaren segurtasunaren eta erabilera zuzenaren
arduraduna da, eta beharrezko neurriak hartu beharko ditu erabat konfidentzialak izan daitezen
eta horretarako behar bezala baimenduta dauden pertsonek bakarrik erabil ditzaten.
Erabiltzaileak edozein unetan arrazoiak izango balitu bere erabiltzaile-gakoa horretarako
baimenik ez duen pertsonaren batek ezagutzen duela edo ezagutu dezakeela uste izateko,
berehala jakinarazi beharko dio erakunde honi helbide elektroniko honen bidez:
info@coataraba.eus

Elkargoak bidalitako mezu elektronikoak
ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALAK mezu elektronikoak bidaltzen
badizkizu harekin lotzen zaituen kontratu-harremanaren esparruan, jakinarazten dizugu
erantsitako mezu edo fitxategi horietan jasotako informazioa konfidentziala izan daitekeela.
Mezu elektroniko baten edukia eskuratzea eta/edo zabaltzea Zigor Kodean tipifikatutako
jokabidea da, 197. artikuluan.
Adierazitako hartzailea ez bada, jakinarazten dizugu debekatuta dagoela informazio hori
erabiltzea, banatzea, zabaltzea edo erreproduzitzea hartzaile legitimoaren berariazko baimenik
gabe, indarrean dagoen legeriaren arabera.
Mesedez, jakinaraz iezaguzu berehala bide honetatik bertatik edo telefonoz, eta suntsi ezazu.
Posta elektronikoak ez du uzten transmititzen diren mezuen konfidentzialtasuna ziurtatzen, ez
eta haien osotasuna edo harrera zuzena ere.
Segurtasun-neurriak
ARABAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN ELKARGO OFIZIALAK beharrezko neurri teknikoak eta
antolamenduzkoak hartu ditu, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek
aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera,
biltegiratutako datuen izaera eta horien eraginpean dauden arriskuak kontuan hartuta, giza
ekintzatik edo ingurune naturaletik datozenak.
Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun neurriak ez direla gaindiezinak.

