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Datu Pertsonalen Babeserako esparruan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu
BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLAREN titulartasunerako sistemara atxikiko direla zure datuak. BIZKARGI
MUSIKA ETA DANTZA ESKOLAREN IFZ G20085981 da eta hau da bere egoitzaren helbidea. AITA MADINABEITIA
PLAZA 20720, AZKOITIA, GIPUZKOA. Zu matrikulatuta zauden prestakuntza ematea da helburua. Indarrean
dagoen araudia betez, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLAK jakinarazten dizu legeak xedatutako epean
gordeko direla datuok.
Klausula honen bidez jakinarazten dizugu zure datuak beharrezkoak direnean, hauei jakinaraziko zaizkiela:
banketxe eta aurrezki kutxei, administrazio publikoei eta arestian aipatutako zerbitzua emateko helburupean,
hartu emanak eduki beharreko bestelako erakundeei.
Aipatutako entitateei daturekin ez emateak esan nahi du ezingo direla zerbitzuak eman.
BIZKARGI ETA DANTZA MUSIKA ESKOLAK jakinarazten du bidezko eta legezko moduan tratatuko dituela datuok,
baita modu garden, egoki, mugatu, zehatz zein eguneratuan ere. Horregatik, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA
ESKOLAK konpromisoa hartzen du arrazoiko neurri guztiak hartzeko, datu horiek zehaztugabeak direnean, horiek
lehenbailehen ezabatu edo zuzen daitezen.
Datuen babeseko esparruan indarrean dagoen araudiak ematen dizkizun eskubideak erabiliz, zure datu
pertsonalak eskuratu, zuzendu, horien tratamendua mugatu, eramangarritasuna agindu eta horien tratamendua
aurkaratzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu; halaber, datuon tratamendurako emandako onespena
aurkaratu ahal izango duzu, horretarako, arestian aipatutako helbidera idatzi bat bidaliz, edo
bizkargi@bizkargimusikaeskola.com helbide elektronikora mezu bat bidaliz.
Kontrol Autoritate eskudunarekin harremanetan jartzeko aukera izango duzu, dagokion erreklamazioa
aurkezteko.
1/1982 Legeak, maiatzaren 5ekoak, ohorea, norberaren eta familiaren intimitatea eta norberaren irudia zaintzari
buruzkoak, xedatutakoaren arabera, zure onespena eskatzen dugu, gure entitatean ateratako argazkiak edo
bideoetan irudiak erabiltzeko, hain zuzen ere, irudi korporatiboa edo entitatearen jarduerak sustatzeko, bai
entitatearen webgunean bai entitatearen sare sozialetan
BAIMENA EMATEN DUT IRUDIEI TRATAMENDUA EMATEKO
EZ DUT BAIMENIK EMATEN IRUDIEI TRATAMENDUA EMATEKO

Azkenik, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLAK jakinarazten dizu, agiri hau sinatzearekin batera, berariazko
baimena ematen duzula datuei (arestian aipatutakoei) tratamendua emateko.
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