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Segurtasun neurriak

KODEA* Tratamendua Identitatea
Harremanetarako 

datuak

Datuak Babesteko 

ordezkaria
Helburua Tratamenduaren oinarri juridikoa Interesdunak Datu pertsonalak Datuak gordetzeko epea Hartzaileak

Nazioarteko 

transferentziak
Orokorrak

01 Pertsonen eskubideei arreta ematea

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

Herritarrek Datuak Babesteko Erregelamendu 

Orokorrak ezartzen dituen eskubideak baliatzeko 

egiten dituzten eskaerei erantzutea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

Tratamenduaren arduradunari 

erreklamazioa egiten dioten pertsona 

fisikoak.

Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.  (NAN, 

posta elektronikoa, helbidea, etab.)

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuko unitateak

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

02 Segurtasun gorabeherak kudeatzea

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es Segurtasun-gorabeherak kudeatzea eta ebaluatzea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

Pertsona fisikoak, pertsona juridikoen 

ordezkariak barne.
Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.  

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Estatuko Segurtasun 

Indar eta Kidegoak.

Datuak Babesteko 

Espainiako Agentzia

Zentro Kriptologiko 

Nazionala.

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

03 Langileen kudeaketa

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

• Espediente pertsonala. Ordutegiaren kontrola. 

Bateraezintasunak.                                        

• Laneko arriskuen prebentzioa.               

• Langileentzako komunikazioen kudeaketa.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, 

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen 

Estatutuaren testu bategina onesten duena.

• Herritarrekiko Harremanetako 

Departamentuko langileak.    

• Euskarabidea erakunde autonomoko 

langileak

• Identifikatzaileak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea eta telefonoa). Bereziki babestutako datuak 

(gaixotasunagatiko bajak, lan-istripua, desgaitasun-maila, 

etab.) • Ezaugarri pertsonalak: sexua, egoera zibila, 

nazionalitatea, adina, jaioteguna eta jaioterria.              • 

Datu akademiko eta profesionalak: titulazioak, 

prestakuntza eta lanbide-esperientzia

• Presentzia-kontrolaren datuak: data/ordua.

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuko beste 

unitate batzuk 

(Funtzio Publikoko 

Zuzendaritza 

Nagusia)

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

04 Kudeaketa ekonomikoa

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

Aurrekontua ustiatzearen ondoriozko gastuen eta diru-

sarreren espedienteak izapidetzea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

13/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Ogasun 

Publikoari buruzkoa.

Nafarroako Aurrekontuei buruzko Foru Legea, ekitaldi bakoitzari 

dagokiona.

Hornitzaileak, dirulaguntzen onuradunak.

• Identifikazio-datuak: izena, deiturak, IFZ, IFK, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. • 

Ekonomia- eta finantza-datuak, banku- eta aseguru-datuak

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

05
Gai juridikoak, espedienteak, kexak 

eta parlamentuko galderak

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

• Espedienteak, administrazio-erreklamazioak eta 

administrazio-errekurtsoak izapidetzea.                              

• Arartekoaren kexak izapidetzea.                                                                

• Parlamentuko galderak izapidetzea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa. 

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore

Publikoaren Araubide Juridikoarena.

11/2019 Foru Legea, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru 

Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko 

instituzionalari buruzkoa.

Prozeduretan esku hartzen duten 

pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen 

ordezkariak.

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, IFZ, IFK, kontaktua 

(helbidea eta telefonoa), etab.                            

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

06 Kontratazioaren kudeaketa

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

• Hornidurak, obrak eta zerbitzuak kontratatzea.                                                                 

• Kontratista hautatzea, kontratua esleitzea, haren 

jarraipena egitea eta kontratua betetzen dela 

kontrolatzea.

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz.           

2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei 

buruzkoa.

Pertsona fisiko lizitatzaileak eta 

adjudikaziodunak, eta pertsona juridiko 

lizitatzaileen eta adjudikaziodunen 

ordezkariak.

• Identifikazio-datuak: izena, deiturak, IFZ, IFK, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. • Banku-

datuak

• Datu ekonomiko-finantzarioak.                                     

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

07 Dirulaguntzen kudeaketa

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es
Laguntzak eta dirulaguntzak emateko, kudeatzeko, 

jarraipena egiteko eta kontrolatzeko prozesuak egitea.

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz.

11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, Dirulaguntzei buruzkoa 

Dirulaguntzak eskatzen eta esleitzen 

dituzten pertsona fisikoak eta 

dirulaguntzak eskatzen eta esleitzen 

dituzten pertsona juridikoen ordezkariak.

• Identifikazio-datuak: izena, deiturak, IFZ, IFK, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. • Banku-

datuak

• Datu ekonomiko-finantzarioak.                                     

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

08 Beken kudeaketa

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es
Beka emateko, kudeatzeko, jarraipena egiteko eta 

kontrolatzeko prozesuak egitea.

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz:

172/2004 Foru Dekretua, apirilaren 19koa,

Prestakuntzako bekak emateko araubidea ezartzen duena

Bekak eskatzen dituzten eta horien 

esleipendunak diren pertsona fisikoak.

• Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab.

• Bankuko datuak.       

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

Azken berrikuspenaren data:

Tratamenduaren arduraduna eta datuak babesteko 

ordezkaria
Tratamendu-jardueraren eta tratatutako datuen deskribapenaTratamendu-jarduera Hartzaileak

mailto:dpd@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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mailto:dpd@navarra.es
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Segurtasun neurriak

KODEA* Tratamendua Identitatea
Harremanetarako 

datuak

Datuak Babesteko 

ordezkaria
Helburua Tratamenduaren oinarri juridikoa Interesdunak Datu pertsonalak Datuak gordetzeko epea Hartzaileak

Nazioarteko 

transferentziak
Orokorrak

9

Jardunaldiak, mintegiak, bilerak, 

ikastaroak, webinar-ak eta 

hitzaldiak

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Karlos III.aren 

etorbidea, 2, beheko 

solairua. 31002-

IRUÑA

dpd@navarra.es

Kanpo Ekintzarekin eta Bakearekin, Bizikidetzarekin 

eta Giza Eskubideekin lotutako gaiei buruzko 

prestakuntza, informazioa, zabalkundea, sustapena 

eta zabalkundea.

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz.

11/2019 Foru Legea, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru 

Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko 

instituzionalari buruzkoa.

271/2019 Foru Dekretua, urriaren 30ekoa, Herritarrekiko 

Harremanetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen 

duena.

Jardunaldi, mintegi, bilera, ikastaro, 

webinar eta hitzaldietara joateko interesa 

duten pertsonak, bai eta horiek ematen 

dituzten pertsonak ere. 

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

10
Foru Komunitatetik kanpo bizi diren 

nafarren borondatezko erregistroa.

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Yanguas y Miranda 

kalea, 27, 1. solairua 

1 31003 IRUÑA 

Posta elektronikoa: 

next@navarra.es

dpd@navarra.es

Emandako datuak interesdunekin harremanetan 

jartzeko erabiliko dira, posta elektroniko, albiste-

buletin edo bestelako bitarteko elektronikoen bidez, 

Nafarroako Foru Komunitatetik kanpo bizi diren 

Nafarroako herritarrei buruzko informazioa eta Kanpo 

Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiaren jarduerarekin 

zerikusia duten beste gai interesgarri batzuk 

helarazteko. 

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) artikulua 

(interesdunaren adostasuna) eta 40/2006 Legea, abenduaren 

14koa, Atzerriko Herritartasun Espainiarraren Estatutuari 

buruzkoa.

Interesdunak (Nafarroako herritarrak 

kanpoan).

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

11

Navarraeneuropa.eu edukien 

kudeatzailea eta topaketa-foro 

iraunkorrak

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

anguas y Miranda 

kalea, 27, 1. solairua 

1 31003 IRUÑA 

Posta elektronikoa: 

asuntoseuropeos@n

avarra.es

dpd@navarra.es

Emandako datuak eskatzaileekin harremanetan 

jartzeko erabiliko dira, posta elektronikoz, albiste-

buletinez edo beste bitarteko elektroniko batzuen 

bidez, Europarekin zerikusia duten informazioak eta 

beste gai interesgarri batzuk helarazteko. 

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak 

Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

Interesdunak
Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuko 

departamentuak eta 

Nafarroako toki-

entitateak.

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

12

Terrorismoaren biktimak eta 

biktimen ahaideak.

Terrorismoaren biktimentzako 

laguntzak.

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Arrieta kalea, 12-5. 

31002 IRUÑA
dpd@navarra.es

Terrorismoaren biktimei aitorpena, babesa eta 

laguntzak ematea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeari buruzko apirilaren 28ko 

9/2010 Foru Legea.

29/2011 Foru Legea, irailaren 22koa, terrorismoaren biktimei 

aitorpena eta babes integrala ematekoa.

Terrorismoaren biktimak eta biktimen 

elkarteetako ordezkariak.

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa).

Bankuko datuak. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

13
1936ko kolpe militarraren ondorioz 

eraildakoak eta errepresaliatuak

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Arrieta kalea, 12-5. 

31002 IRUÑA
dpd@navarra.es

• 1936ko kolpe militarraren ondorioz eraildako eta 

errepresioaren biktima izandako Nafarroako 

herritarren errekonozimendua eta erreparazio morala.

• Hobien mapa, monumentuak, parkeak, 

oroitzapenezko elementuak.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

33/2013 Foru Legea, azaroaren 26koa, 1936ko kolpe 

militarraren ondorioz eraildako eta errepresioaren biktima 

izandako Nafarroako herritarrei errekonozimendua eta ordain 

morala ematekoa

Abenduaren 26ko 29/2018 Foru Legea, Nafarroako Memoria 

Historikoaren Tokiei buruzkoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 9.2.a) artikulua

Interesdunak, ahaideak eta biktimen 

memoriarekin lotutako elkarteetako 

ordezkariak.

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab.

Biktimen senideen DNA datuak.

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuko beste 

unitate batzuk

Toki Erakundeak, 

memoria lekuen gaiei 

dagokienez

Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

14

Eskuin muturreko taldeek edo 

funtzionario publikoek eragindako 

motibazio politikoko ekintzen 

biktimak

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Arrieta kalea, 12-5. 

31002 IRUÑA
dpd@navarra.es

Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek 

eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimei 

errekonozimendua eta ordaina ematea.

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren 

arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.

16/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, eskuin muturreko 

taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio 

politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta 

erreparazioari buruzkoa

Interesdunak (biktimak eta biktimen 

ahaideak)

Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk
Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

15 Eskolak eta Memoria

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua

Arrieta kalea, 12-5. 

31002 IRUÑA
dpd@navarra.es

Ikastetxeetan garatu beharreko prestakuntza-

ekintzak, bizikidetzaren, demokraziaren eta giza 

eskubideen balioei buruzkoak, iraganean egindako 

akatsak saihesteko.

Eginkizun bat betetzea interes publikoaren izenean edo 

tratamenduaren arduradunari esleituriko ahalorde publikoak 

erabiliz.

1936ko kolpe militarraren ondorioz eraildako eta 

errepresioaren biktima izandako Nafarroako herritarrei 

errekonozimendua eta ordain morala emateko azaroaren 26ko 

33/2013 Foru Legearen 14. artikulua.

Prestakuntza-ekintzetako irakasleak.
Identifikazio-datuak: izena, deiturak, NANa, kontaktua 

(helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa), etab. 

Datuak zein xedetarako bildu diren, 

halako xedea lortzeko beharrezkoa den 

denbora guztian gordeko dira, bai eta 

xede horren edo datuen 

tratamenduaren ondoriozko 

erantzukizun guztiak zehaztu ahal 

izateko ere. Artxiboei eta 

dokumentazioari buruzko araudian 

ezarritakoa aplikatuko da.

Nafarroako 

Gobernuaren beste 

unitate batzuk
Ez dago aurreikusita 

datuen nazioarteko 

transferentziarik.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 

Administrazio Elektronikoaren esparruan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen 

duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 

Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-

neurriak) aurreikusitakoekin, eta Nafarroako 

Gobernuaren segurtasun-dokumentazioan 

deskribatuta daude.

Tratamendu-jarduera
Tratamenduaren arduraduna eta datuak babesteko 

ordezkaria
Tratamendu-jardueraren eta tratatutako datuen deskribapena Hartzaileak

mailto:dpd@navarra.es

