DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Tratamenduaren izena

IRAKASKUNTZA

Tratamenduaren
arduraduna eta
harremanetarako
datuak

Osakidetza – Euskal osasun-zerbitzua / Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko
Gerentzia.
− Begiristain doktorearen pasealekua, 115 – 20014 Donostia
Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:
− Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz
− DPD-DBO@euskadi.eus

Tratamenduaren xedea

Beharrezko informazioa biltzea, irakasleena zein ikasleena, prestakuntza
kudeatzeko, ikasleen ebaluazioa egiteko eta notak jartzeko eta prestakuntza
jasotzen ari diren ikasleen eta ikertzaileen erregistroa osatzeko.

Datuak gordetzeko
epea

Iraunkorra.

Tratamenduaren
oinarri juridikoa

Legezko betebehar bat betetzea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren
Legearen (ekainaren 26ko 8/1997) arabera.

Hartzaileak

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Ikasleen datuak).

Eskubideak gauzatzea

Interesdunak datuetara sartzeko eta horiek zuzendu edo ezabatzeko, eta
tratamendua mugatzeko edo horri uko egiteko eskubideak gauzatu ahal izango
ditu idatzi bat zuzenduta Osakidetza – Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea –
Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua – Begiristain doktorearen
pasealekua, 115 – 20014 Donostia helbidera, NANaren edo beste nortasundokumentu baliokide baten kopia erantsita.
Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren
aurrean erreklamazioa aurkezteko.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Tratamenduaren izena

IKERKETA PROIEKTUAK

Tratamenduaren
arduraduna eta
harremanetarako
datuak

Osakidetza – Euskal osasun-zerbitzua / Larrialdietako Gerentzia
− Mª Diaz de Haro kalea, 53 – 48010 Bilbo

Tratamenduaren xedea

Ikerketa medikoa eta osasun azterlanak.

Datuak gordetzeko
epea

Historia klinikotik ezabatu arte (gutxienez: 5 urte).

Tratamenduaren
oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Hartzaileak

Legeak behartzen badu soilik lagako zaizkie datuak hirugarrenei.

Eskubideak gauzatzea

Interesdunak datuetara sartzeko eta horiek zuzendu edo ezabatzeko, eta
tratamendua mugatzeko edo horri uko egiteko eskubideak gauzatu ahal izango
ditu idatzi bat zuzenduta Osakidetza – Larrialdietako Gerentzia – Larrialdien
Administrazioa – Mª Díaz de Haro, 53 – 48010 Bilbo helbidera, NANaren edo
beste nortasun-dokumentu baliokide baten kopia erantsita.

Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:
− Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz
− DPD-DBO@euskadi.eus

Era berean, abiarazitako ekintzari uko egiteko eskubidea izango du, datu
pertsonalak tratatzeko baimena ezeztatuta.
Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren
aurrean erreklamazioa aurkezteko.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Tratamenduaren izena

IKERKETA PROIEKTUAK

Tratamenduaren
arduraduna eta
harremanetarako
datuak

Osakidetza – Euskal osasun-zerbitzua / Gorlizko ospitaleko Gerentzia
− Urezarantza ibiltokia – 48630 Gorliz

Tratamenduaren xedea

Ikerketa medikoa eta osasun azterlanak.

Datuak gordetzeko
epea

Historia klinikotik ezabatu arte (gutxienez: 5 urte).

Tratamenduaren
oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Hartzaileak

Legeak behartzen badu soilik lagako zaizkie datuak hirugarrenei.

Eskubideak gauzatzea

Interesdunak datuetara sartzeko eta horiek zuzendu edo ezabatzeko, eta
tratamendua mugatzeko edo horri uko egiteko eskubideak gauzatu ahal izango
ditu idatzi bat zuzenduta Osakidetza – Gorlizko ospitaleko Gerentzia –
Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua – Urezarantza ibiltokia –
48630 Gorliz helbidera, NANaren edo beste nortasun–dokumentu baliokide
baten kopia erantsita.

Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:
− Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz
− DPD-DBO@euskadi.eus

Era berean, abiarazitako ekintzari uko egiteko eskubidea izango du, datu
pertsonalak tratatzeko baimena ezeztatuta.
Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren
aurrean erreklamazioa aurkezteko.

