
 

 
                                      
 
 
 
JARDUERAREN ERREGISTRO-IZENA LANGILEAK  

OINARRI JURIDIKOA  DBEO: 6.1.b) Kontratu bat gauzatzeko beharrezkoa 
den tratamendua, baldin eta interesduna alde bat 
bada, edota aurre-kontratuzko neurriak aplikatzeko, 
interesdunak eskatzen badu. 
DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari 
aplikagarria zaion lege-betebehar bat betetzeko behar 
den tratamendua. 
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko 
Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen 
abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru 
Dekretua eta hura garatzeko arauak. 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, 
Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina 
onesten duena. 
Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 
31/1995 Legea. 

TRATAMENDUAREN XEDEAK Udalaren zerbitzuan ari den langileria kudeatzea.  
Kontratuak, nominak, aseguruak, alta eta baja 
parteak, karrera administratiboa, fitxaketa, lan 
egindako orduen kontrola eta presentzia.  
Lan arriskuen prebentzioa.  
Sarbide baimenduak.  

NOR Udalaren zerbitzuan ari den langileria  

DATUEN KATEGORIAK Izen-abizenak, NAN/IFZ, telefonoa, helbidea, sinadura, 
hatz-aztarna, Gizarte Segurantzaren zenbakia. 
Kategoria berezietako datuak: osasun datuak 
(gaixotasunek eragindako bajak, lan istripuak eta 
desgaitasun maila, diagnosiak sartu gabe), afiliazio 
sindikala, kuota sindikalak ordaintzetik salbueste 
aldera (bere kasuan), haiek berak eta hirugarrenak 
bertaratu izanaren frogagiriak.  
Ezaugarri pertsonalen datuak. 
Enpleguaren datu xeheak. 
Datu akademikoak eta profesionalak.  
Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak. 
Presentzia kontrolatzeko datuak: data/ordua, sarrera 
eta irteera.   

HARTZAILEEN KATEGORIA  Gizarte Segurantzako organismoak. 
Nafarroako Enplegu Zerbitzua. 
Foru Komunitateko organoak. 
Langileen osasuna zaintzeko kanpo-zerbitzua.  
Nominak ordaintzeko banku-entitateak.    
Lan-ikuskapena: 



 

 
                                      
 

Datuak tratatzea eragiten duen zerbitzua udalari 
ematen dioten erakundeak edo pertsonak. Kasuotan, 
kontratu batean oinarriturik eginen da sarbidea. 
Kontratuak berme guztiak izanen ditu barne, Datuak 
Babesteko Erregelamendu Orokorraren 28. artikuluan 
xedatutakoarekin bat. 

NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK  Ez dago. 

EZABAKETA-EPEA  Xedea mantentzen den bitartean gordetzen dira, 
aplikazio-araudiarekin bat (Artxiboei eta Dokumentuei 
buruzko Foru Legea eta 51/2016 Foru Agindua, 
ekainaren 14koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako 
kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateen 
dokumentuak ebaluatu eta ezabatzeko jarraibideak 
onesten dituena). 

SEGURTASUN-NEURRIAK  Administrazio Elektronikoaren esparruan ezarritako 
neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuan 
daude aurreikusita; dekretu horrek Administrazio 
Elektronikoaren esparruko Segurtasunerako Eskema 
Nazionala arautzen du.   
Beste esparru batzuk: Datuen konfidentzialtasuna, 
osotasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko 
segurtasun-neurriak:  
Sarrera-kontrola. 
Identifikazioa eta autentifikazioa. 
Euskarrien kudeaketa. 
Gorabeheren kudeaketa eta segurtasun-arrakalak. 
Erabiltzaileen eginkizunak eta betebeharrak  
Segurtasunezko kopiak. 
Segurtasuna telekomunikazioetan.  

ENTITATE ARDURADUNA  BERRIOZARKO UDALA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


