DATUAK BABESTEKO LEGE ORGANIKOA BETETZEA
GAZTELU ELKARTEA [egoitza soziala: AMAIURKO ELKARTEA Z.G., 31715, AMAIUR (NAFARROA)] datubasearen titularra da.
Formulario elektronikoen eta/edo posta elektronikoz emandako datu guztiak konfidentzialtasun
zorrotzenarekin tratatuko dira, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoaren arabera. Aipatu datuei dagokienez, aditzera ematen dizugu fitxategiko datuak eskuratu,
zuzendu eta deuseztatzen ahal dituzula. Eskubide horiek gauzatzeko eskaera helbide honetara bidali
behar duzu: AMAIURKO ELKARTEA, Z.G., 31715 AMAIUR (NAFARROA).
Eskatutako datuak bidaltzailea behar bezala identifikatzeko behar-beharrezkoak direnak dira, erran nahi
baita, administrazioko eta kudeaketako oinarrizko lanak egiteko behar direnak. GAZTELU ELKARTEAk
konpromisoa hartzen du datuak arduraz eta konfidentzialtasunez erabiltzeko, eta bermatzen du datuak
legezko eskakizunen arabera tratatuko direla eta GAZTELU ELKARTEAk eta haren inguruko zerbitzuenpresek soilik erabiliko dituztela aipatutako asmoarekin.
Eskatutako datuak egokiak eta bidezkoak dira, ez gehiegizkoak, aipatutako esparruari eta xedeei
dagokienez. Nolanahi ere, erabiltzaileak berak emandako datuen egiazkotasunaz erantzunen du eta,
hartara, GAZTELU ELKARTEAren eskubidea da gezurrezko datuak eman dituen erabiltzaile oro
erregistratutako datuetatik salbuesteko, Zuzenbidean bidezkoak liratekeen bertzelako ekintzak goitibeheiti.
Bidaltzaileak baimena ematen du datu-basean sartutako datuak automatikoki tratatzeko, web orri
hauetan dauden formularioetako edozein edo posta elektronikoko mezu bat igorriz. Nolanahi ere,
emandako datuak ez zaizkie hirugarrenei emanen.
Web orri osoko formularioen bidez emandako datu guztiak konfidentzialtasun zorrotzenarekin tratatuko
dira, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera. Aipatu
datuei dagokienez, aditzera ematen dizugu fitxategiko datuak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzen ahal
dituzula. Eskubide horiek gauzatzeko eskaera helbide honetara bidali behar duzu: AMAIURKO ELKARTEA,
Z.G., 31715 AMAIUR (NAFARROA).
Formularioak igortzearekin, bidaltzaileak baimena ematen du formulario horietan dauden datuak
automatikoki trata daitezen. Eskatutako datuak bidaltzailea behar bezala identifikatzeko beharbeharrezkoak direnak dira, eta administrazioko eta kontsultako oinarrizko lanak egiteko erabiliko dira.
Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko ekainaren 11ko
34/2002 Legean ezarritakoa betetzeko, webgune honen informazio orokorreko datuak honako hauek
dira:
Titularra: AMAIURKO GAZTELU ELKARTEA
Helbidea: AMAIURKO ELKARTEA Z.G., 31715, AMAIUR (NAFARROA)
IFK: G31131717
Posta elektronikoa: gazteluamaiur@gmail.com
Telefonoa: 659 09 93 09

Web honetako irudi guztiak web publikoetatik eta sarrera librekoetatik atera dira, eta inon ez da egileeskubideak dituztela aipatzen. Hori hala izanik ere, irudi hauetako edozeinen gainean eskubide
intelektualen titularren bat badago (ez dugu horren berririk izan) eta ez badu web honetan erakustea
nahi edo ez bada haien titularra zein den erraten, emaguzu horren berri mezu elektroniko baten bidez
eta kenduko ditugu edo, hala behar bada, ahalik eta lasterren aldatuko ditugu.

