GGBB-EN KUDEAKETA
DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat
gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak
aplikatzeko.

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari
aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.
Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu
Bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua.
Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015
Legegintzako Errege Dekretua.
Barañaingo Udalean aritzen diren langileak kudeatzea, funtzionario zein lankontratudunak, baita kontratatutakoak ere.
Espediente pertsonala. Ordutegi kontrola. Bateraezintasunak. Prestakuntza.
Ekintza soziala. Lan-arriskuak prebenitzea.

B) Tratamenduaren
Udaleko langileen nomina egitea, baita hartatik eratorritako gainerako
xedeak
kudeaketak ere.
Ekintza sozialaren kudeaketa ekonomikoa egitea eta langileen kudeaketa
ekonomikoa egitea helburu duten azterlan estatistiko eta monografikoak lortzea.

c) Kolektiboa

Barañaingo Udalean sindikatuen jarduera kudeatzea.
Barañaingo Udalean aritzen diren langileak, lan-kontratudunak eta
funtzionarioak eta, egoki denean, haien senideak.
Izen-abizenak, NAN/IFZ/Nortasun dokumentua, langile-erregistroko zenbakia,
Gizarte Segurantza/Mutualitateko zenbakia, helbidea, sinadura eta telefono
zenbakia.
Datuen kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak (eritasuneko bajak, lanistripuak eta ezgaitasun maila, diagnostikoak sartu gabe), ordezkari sindikala
(izatekotan), norberaren eta hirugarrenen bertaratze egiaztagiriak.

d) Datuen
kategoriak

Izaera pertsonaleko datuak: Sexua, egoera zibila, nazionalitatea, adina, jaiotza
data eta ordua, eta familiari buruzko datuak. Inguruabar familiarrari buruzko
datuak: Alta eta baja emandako data, lizentziak eta baimenak.
Datu akademikoak eta profesionalak: Titulazioak, prestakuntza eta laneskarmentua.
Enpleguari eta karrera administratiboari buruzko zehaztasun-datuak.
Bateraezintasunak.
Bertaratze kontrolari buruzko datuak: sartu eta ateratzeen data/ordua, huts
egitearen arrazoia.

Datu ekonomiko-finantzarioak: Datu ekonomikoak: nomina, kredituak,
maileguak, abalak, zerga-kenkariak, aurreko lanpostuan baja ematea
(izatekotan), atxikipen judizialak (izatekotan), bestelako atxikipenak
(izatekotan). Datu bankarioak.
Bestelako datuak: ekintza sozialari buruzko datuak, funtzio publikoaren alorreko
zehapenei buruzko datuak.
Giza Baliabideen Alorreko Langileen Erregistrora.
Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia eta Toki
Administrazioko Zuzendaritza Nagusia.
Lan-arriskuen alorreko kudeaketa egokitzen zaion entitatea.
e) Hartzaileen
kategoria

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala eta funtzionarioen mutualitateak.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.
Erakunde sindikalak.
Finantza-entitateak.
Nafarroako Ogasuna.

f) Nazioarteko
transferentzia
Nazioartekoa

Ez dira datuen nazioarteko transferentziak aurreikusten.

Beharrezkoa den bitartean mantenduko dira eskatu ziren garaiko xedea
betetzeko eta xede horretatik zein datuen tratamendutik erator litezkeen
erantzukizunak betetzeko. Artxibo- eta dokumentazio-araudian xedatutakoa
g) Ezeztatzeko epea aplikatuko da.
Tratamendu jarduera honi dagozkion datu ekonomikoak abenduaren 14ko
Nafarroako Tributuei buruzko 13/2000 Foru Lege Orokorrak xedatzen duenari
jarraiki gordeko dira.
Ezarri diren segurtasun neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren
esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010
h) Segurtasun
Errege Dekretuaren II. Eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusten
neurriak
direnekin eta Barañaingo Udalaren datuen babeserako eta informazioaren
segurtasunerako politika osatzen duten dokumentuetan azaltzen direnekin.
i) Entitate
Barañaingo Udala
arduraduna

