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DATU PERTSONALAK TRATATZEKO BAIMENA 

Ikaslea_________________________________________________________________________________ 

Jauna/Andrea____________________________________________________________________________

_ NANa______________ eta emaila __________________________________________aita, ama, tutorea. 

Jauna/Andrea___________________________________________________________________________ 

NANa______________ eta emaila ___________________________________________aita, ama, tutorea. 

ARDURADUNA  

MARISTAK DURANGO 

HELBURUAK 

Ikaslearen eskolatzea. Zerbitzu osagarriak, eskolaz kanpoko jarduerak, hezkuntza-, kirol- eta jolas-jardueren 

antolaketa, osasun-datuen tratamendua, irudien tratamendua, senideei eta ikasle ohiei abisua ematea, ordainagiriak 

kudeatzea eta borondatezko dohaintza kudeatzea. 

LEGITIMAZIOA 

Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzea, kontratu bat gauzatzea edo 

interesdunaren adostasuna. 

HARTZAILEAK 

Hezkuntza Ministerioa eta Hezkuntza Saila, Ogasun Ministerioa, banku-erakundeak, Kapital Zuriketa Prebenitzeko 

Zerbitzua, aseguru-konpainiak eta bidaia-agentziak. Beste hartzaile batzuek interesdunaren baimena behar dute. 

 

BERARIAZKO BAIMENA BEHAR DUTEN BESTE HARTZAILE ETA HELBURU BATZUK 

KOMUNIKAZIOAK: 

Ikasleari buruzko informazioa elektronikoki bidaltzea (adibidez, justifikatu gabeko absentziak, tutoreekin hitzorduak 

edo bestelako gorabeherak) edo ikastetxearekin bide elektronikoz duen harremanari buruzkoa (banku-ordainagiriak 

kobratzeko abisua),: testu-mezuak, adierazitako telefono mugikorrera, helbide elektronikora edo bitarteko 

elektroniko baliokideetara. 

BAI  EZ 

IKASTETXEARI LOTUTAKO ERAKUNDEAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK: 

Identifikazio-datuak ikastetxeari lotutako elkarteei (ikasle ohiak eta guraso-elkarteak) laga ahal izango zaizkie, beren 

jarduerak antolatu, kudeatu eta informatzeko. 

BAI  EZ 

1.IDENTIFIKAZIO-DATUAK: Identifikazio-datuak erakunde laguntzaileei laga ahal izango zaizkie, beren jarduerak 

antolatzeko, kudeatzeko eta haiei buruzko informazioa emateko (jarduera akademikoak, laneratzearekin lotutako 

jarduerak eta lotutako jarduerak). 

BAI  EZ 

HIZKUNTZEN TITULAZIO OFIZIALAK: Titulu akademikoa lortzeko azterketetara aurkezten diren ikasleen datuak 

Akademia Ofizialei eta zentro aztertzaile homologatuei lagatzea. 

BAI  EZ 

 

ORIENTABIDE-DEPARTAMENTUA. Ebaluazio psikopedagogikoko probak egiteko, diagnostiko-txostena orientatu eta 

egin ahal izateko. 

BAI  EZ 

MEZU ELEKTRONIKOAK SORTZEA. Ikasleak hezkuntza-tresnak behar bezala erabil ditzan. 

BAI  EZ 
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KOMUNIKAZIOAK BIDALTZEA. Ikastetxearekiko lotura amaitu ondoren, bere interesekoak izan daitezkeen jarduerei 

eta zerbitzuei buruzko informazioa emateko helburu bakarrarekin. 

BAI  EZ 

 

1.DATUAK ERAKUNDE LAGUNTZAILEEI LAGATZEA. Ikastetxearekin duen lotura amaitu ondoren, laneratzen laguntzeko 

helburu bakarrarekin. 

BAI  EZ 

 

IRUDI ESKUBIDEA. 

- Orlak, ikastetxeko urtekaria/aldizkariak, beste publizitate-kanal batzuk, ikastetxeko iragarki-taulak, edo 

MARISTAK DURANGOK erabiltzen dituen hezkuntza-plataforma pribatuak. 

BAI  EZ 

- Zentroaren webgunea, profil digitalak eta sare sozialak: twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Google Inc. eta 

Youtube. 1 

BAI  EZ 

- Ikasleak ikasturtean zehar egindako jardueren eta ekitaldien irudiak gorde ahal izan ditzan, baimena ematen dio 

MARISTAK DURANGOri, hala badagokio, ikasturteko ikaskide guztiei artxiboak emateko. Horrela emandako 

irudiak ez dira tratatuko, eta berariaz debekatuta dago horiek erabiltzea eta zabaltzea. Kasu horretan, Durangoko 

MARISTAK ez da egiten hirugarren batek eman diezaiekeen erabileraren erantzule. 

BAI  EZ 

 

ESKUBIDEAK 

Datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko eta horien aurka egiteko eskubideak eta informazio gehigarrian 

garatutako beste eskubide batzuk baliatzeko, fitxategiaren arduradunarengana jo beharko duzu (MARISTAK 

DURANGO), helbide honetan: Protecciondatos@maristasiberica.es 

 

INFORMAZIO ZABALAGOA 

Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu, Elkargoan bertan eta gure 

webgunean idatziz eskatuta. 

 

Zure datuak aldatuz gero, jakinarazi iezaguzu idatziz, zure datuak eguneratuta edukitzeko. 

 

 

__________________________ (e) n, 20___ (e) ko _________________aren ______ (e) (a) n. 

 

Guraso-ahala partekatuta duten banandutako familien kasuan, nahitaezkoa da bi alderdiek sinatzea. 1  

 

(Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 

http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php, Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su 

política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 

recomendamos conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388, Snapchat: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a 

Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad www.snap.com/es/privacy/privacy-policy/. Google Inc: La red social al ser norteamericana puede transferir 

datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad www.google.com/intl/en/policies/privacy/) entre otras MARISTAK DURANGO no se hace 

responsable del uso de estas imágenes por terceros.  YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su 

política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 
 

 

Aitaren, amaren edo tutorearen 

sinadura 

 

Aitaren, amaren edo tutorearen 

sinadura  

 

 

 

Aitaren, amaren edo tutorearen 

sinadura 
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