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Datu Pertsonalen tratamendua, identifikatutako sarien ordainketarekin lotuta  

Informazio orokorrak 

Legez ezarritako zenbatekoa duten sariak ordaintzeko legezko baldintzen artean, interesatua modu frogagarrian 
identifikatu behar da, eta SELAEk datu pertsonalak (“Datu Pertsonalak”) tratatu behar ditu. SELAEk adierazten du 
zehatz-mehatz errespetatzen duela interesatuak bere Datu Pertsonalen tratamenduaren aurrean duen funtsezko 
eskubidea, indarrean den araudia zorrotz betetzearekin batera:  

• EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, 2016ko 
apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien 
zirkulazio askeari dagokienean –DBEO–  

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak 
Bermatzeari buruzkoa –DPBEDBLO-. 

• Eta aplikatu beharreko garapen-araudia.  

Jarraian, Datu Pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa egokia agertuko da, geruzen teknika erabilita.  

I. I. Geruzako informazioa  

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA  

Epigrafea DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA (I. Geruza) 

Bildutako eta tratatutako 
datuak. Kategoriak 

Sariaren zenbatekoa legez ezarritakoaren berdina edo handiagoa bada, irabazle suertatzen diren pertsona guztien 
datu pertsonalak bildu eta tratatzen dira, baita benetako titularrenak ere sariduna pertsona juridikoa izanez gero, 
edota, hala badagokio, pertsona fisikoen nahiz juridikoen ordezkarienak ere. 
Interesatuek identifikatzeko dokumentu fede-emailearen bidez identifikatu behar dute (NAN Espainiako 
nazionalitatea duten pertsona fisikoek, edo AIT, Pasaportea, Egoitza-txartela atzerriko nazionalitatea duten pertsona 
fisikoek, edo jatorrizko agintariek Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko herritarrentzat norbera 
identifikatzeko emandako dokumentua, gutuna edo txartel ofiziala). Ondorengo datuen kategoriak biltzen eta 
tratatzen dira: 

• Identifikatzekoak: Irudia: NAN/AIT/Pasaportea/Egoitza-txartela/dokomentua, gutuna, norbera 
identifikatzeko txartel ofiziala; IFZ/AIZ/Pasaporte-zenbakia; Izen-abizenak; sinadura holografoa. 

• Ekonomia- eta tributu-izaerakoa, iruzurra prebenitzeko, zuriketaren aurka borrokatzeko eta 
terrorismoaren prebentziorako garrantzitsua dena: Sariaren zenbatekoa: atxikipena, egoitza fiskalak, 
lan- edo enpresa-jarduera, nazionalitatea, erantzukizun publikoa duen edo familiakoa edo 
hurbilekoa den pertsona izatea. 

Pertsona juridikoei dagokienez, benetako titularren informazioa biltzen da (bazkideak, akziodunak edo 
erakundearen kontrola duten pertsona fisikoak). 

Tratamenduaren arduraduna SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., SA (SELAE) – A86171964 

Helburuak 

Identifikatutako sarien eta horien ordainketaren kudeaketa operatiboa eta komertziala egitea eta lotutako arau-betebeharrak 
betetzea (jokoarena, fiskalak, iruzurraren prebentzioarena (jokoan eta arau aldetik derrigorrezkoak diren alderdi guztietan) eta 
kapitalak zuritzearena eta terrorismoaren aurka borrokatzearena). Datu pertsonalak babesteko baldintzak betetzea. 
Kapital-zuriketa prebenitzeko eta terrorismoaren aurka borrokatzeko tratamendu-betebeharra bi mila euroko edo hortik gorako 
sarientzat ezarrita dago gaur egun. Zenbait interesaturen profilaketa gertatzen da aurrez ezarritako gorabeherak gertatzen 
direnean eta erabaki automatizaturik eratortzen ez denean. 

Legitimazioa 

Oinarri Juridikoa 

Hauek dira tratamenduaren oinarri legitimatzaileak: 
• SELAEren joko-arauetan eta loteriaren instrukzioan oinarritutako harreman negoziala. 
• Legezko betebeharrak: joko-araudia, fiskala, iruzurraren prebentzioa, kapital-zuriketaren eta 

terrorismoaren prebentzioa eta datu pertsonalen babesa. 
• Bi alderdien arteko interes legitimoa. 

Hartzaileak 

2.000 €-ko edo hortik gorako sariak kobratzen dituzten interesatuen identifikazio-datuak sistematikoki laga ahal izango zaizkie 
agintari fiskalei, legez ezarritako baldintzetan. Badira tratamenduaren arduradunak (banketxeak). Bestalde, banku-erakundeek 
beren betebeharrak dituzte datuak beren helburuetarako tratatzeko arduradun gisa. 
Ez zaie beste jakinarazpenik egingo beste erakunde batzuei, derrigorrez edo legezko premiaz agintari judizialei edo 
administratiboei (fiskalak, arautzaileak,) edo bitartekariei (fede-emaile publikoak) egin beharreko komunikazioak izan ezik. 
SELAEk ez die daturik transferitzen berme egokirik eskaintzen ez duten hirugarren herrialdeei edo nazioarteko erakundeei. 
SELAEk ez die daturik transferitzen berme egokirik eskaintzen ez duten hirugarren herrialdeei edo nazioarteko 
erakundeei. 

Tratamenduaren aurka egitea Datu pertsonalak ematearen eta ondorengo tratamenduaren aurka agertuz gero, saria ezin izango da ordaindu 
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II. II. Geruzako informazioa  

Datu Pertsonalen Babesean eta tratamenduaren Arduradunaren Identitateari dagokionean, aplikatzeko erregimena  

Legez ezarritako zenbatekoa duten sariak ordaintzeko legezko baldintzen artean, interesatua modu frogagarrian 
identifikatu behar da, eta SELAEk datu pertsonalak (“Datu Pertsonalak”) tratatu behar ditu. SELAEk 
adierazten du zehatz-mehatz errespetatzen duela interesatuak bere Datu Pertsonalen tratamenduaren aurrean duen 
funtsezko eskubidea, indarrean den araudia zorrotz betetzearekin batera: 

• EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, 
2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienean –DBEO–  

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak 
Bermatzeari buruzkoa –DPBEDBLO-. 

• Eta aplikatu beharreko garapen-araudia. 

Aplika daitekeen araudiaren arabera, SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., 
SAk (aurrerantzean, “SELAE”) adierazten du errespetatzen dituela Datu Pertsonalak Babestearen inguruan indarrean 
den araudiko aginduak, eta, zehazki, Datu Pertsonalen sekretu-betebeharra babesteari eta betetzeari buruzkoak; eta, 
bereziki, sarien ordainketa kudeatzearekin loturiko helburuak kontuan hartuta Datu Pertsonalak lortzeari eta tratatzeari  
dagokienez, legeak eskatuta identifikatzea eskatzen dutenean, saridunen identifikazioa, sariaren ordainketa eta ondoren 
egin daitezkeen tratamenduak barne.  

Datu Pertsonalen Babeserako arduraduna eta ordezkaria  

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., SA (SELAE) 

• IFZ: A-86171964 
• Helbidea: Joan Maragall Poeta kalea 53, 28020 Madril. 
• Telefonoa: 900112313 edo 915962300 (Bezeroak Artatzeko Zerbitzua) 
• Harremana Datuak Babesteko ordezkariarekin:  

o Posta bidezkoa: SELAE, Erregistroa, “Datuen Babesa”, Joan Maragall Poeta kalea 53, 28020 
Madril. 

o Elektronikoa: komunikazio-inprimakia helbide honetan: https://www.selae.es/es/web-
corporativa/contacto-proteccion-datos  
 
 
 
 

Datu Pertsonalak, helburuak eta datu horien kontserbazio-epea  

Helburua mugatzeko printzipioaren arabera, SELAEk Datu Pertsonal egokiak, bidezkoak eta mugatuak bakarrik 
eskatuko eta tratatuko ditu, helburu zehatz, esplizitu eta legitimoei dagokienez. Sariduna suertatu den pertsona fisiko 
ororen datu pertsonalak biltzen eta tratatzen dira, baita benetako titularrenak ere sariduna pertsona juridikoa izanez 

legezko eta negoziazioko arrazoiak direla-eta. 

Eskubideak 
DPBEOn ezarritako eskubideak gauzatzeko eskubidea du: datuetara sartzea, datuak zuzentzea eta ezabatzea, nahiz 
bestelako eskubideak, informazio gehigarrian azaltzen den moduan. 

Datuen jatorria 
Interesatua edo haren ordezkaria. Ordezkariak baldintza horien berri eman beharko dio ordezkatuari, horren 
datu pertsonalak eman aurretik, SELAEk beste jarduerarik egin behar izan gabe. 

Informazio gehigarria 
Datuen Babesari buruzko informazio gehigarria eta xehatua kontsulta dezakezu esteka honetan: 
Jarraian, II. Geruzako informazioa 

https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos
https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos
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gero, eta, hala badagokio, pertsona fisikoen nahiz juridikoen ordezkarienak. Hona hemen bildutako datuak eta horien 
helburu espezifikoa, kontserbazio-epea eta horiek ez emateko ondorioa:  

Bildutako eta sortutako Datu Pertsonalak:  

• Interesatuarenak: 

o Identifikaziokoak:  
 Irudia: NAN/AIT/Pasaportea/Egoitza-txartela/dokumentua, gutuna, identitate 

pertsonalaren txartel ofiziala  
 IFZ/AIZ/Pasaporte-zenbakia  
 Izen-abizenak  
 Sinadura holografoa  

o Ekonomia- eta tributu-izaerakoa, iruzurra prebenitzeko, zuriketaren aurka borrokatzeko eta 
terrorismoaren prebentziorako garrantzitsua dena:  

 Sariaren zenbatekoa  
 Atxikipena 
 Egoitza fiskala  
 Lan- edo enpresa-jarduera  
 Nazionalitatea  
 Erantzukizun publikoa duen pertsona edo familiakoa edo hurbilekoa izatea 

o Bestelakoak: 
 Lekua 
 Data 

 

• Ordezkariarenak: 

o Identifikaziokoak:  
 IFZ/AIZ/Pasaporte-zenbakia  
 Izen-abizenak  
 Sinadura holografoa 

o Bestelakoak: 
 Pertsona fisikoaren notario-ordezkaritzarako ahala  

 

• Pertsona Juridikoarekin lotutakoak:  

o Identifikaziokoak:  
 Izen-abizenak 
 IFZ 
 Kargua edo ordezkaritza  
 Erakundearen izena  
 Erakundearen posta-helbidea  
 Adierazpena  
 Pertsona fisikoak pertsona juridikoaren gainean duen notario-ordezkaritzarako ahala  

o Akziodun edo bazkideenak:  
 Izen-abizenak edo izen sozialak  
 PF edo PJ  
 Identifikazio-zenbakia 
 Egindako herrialdea  
 Jaioteguna edo eratze-eguna  
 Nazionalitatea 
 Bizi den herrialdea  
 %eko parte-hartzea  
 Sinadura holografoa  

o ≥ %25 duten edo kontrolatzen duten pertsona fisikoena edo sozietatearen gaineko kontrola 
dutenena:  

 Benetako Titularraren izen osoa  
 Identifikazio-zenbakia  
 Egindako herrialdea  
 Jaioteguna 
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 Nazionalitatea  
 Bizi den herrialdea 
 Kontrolatzeko bidea 

o Fundazio eta elkarteen benetako titularrak diren pertsona fisikoenak:  
 Benetako Titularraren izen osoa  
 Identifikazio-zenbakia  
 Egindako herrialdea  
 Jaioteguna 
 Nazionalitatea  
 Bizi den herrialdea 
 Kontrolatzeko bidea 

 

Datu Pertsonalak Babestearen arloan aplika daitekeen araudia betetze aldera, interesatuaren eta/edo haren ordezkari 
fisikoen Datu Pertsonalak SELAEren erantzukizunpeko tratamenduetan sartuko dira.  

 

 

Kontserbazio-epea  

10 urte, sariaren ordainketa egin eta gero (kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko apirilaren 
28ko 10/2010 Legeak aginduta).  

Ondorioa, datuak ematen EZ badira  

Datu pertsonalak ematearen eta ondorengo tratamenduaren aurka agertuz gero, saria ezin izango da ordaindu legezko 
eta negoziazioko arrazoiak direla-eta.  

Tratamenduaren oinarri juridikoa  

Datu Pertsonalak biltzea ezinbestekoa da helburu hauetarako:  

 

• Identifikatutako sarien eta horien ordainketaren kudeaketa operatiboa eta komertziala egitea. 
• Lotutako arau-betebeharrak betetzea (jokoarena, fiskalak, iruzurraren prebentzioarena –jokoan eta arau 

aldetik derrigorrezkoak diren alderdi guztietan-, eta kapitalak zuritzearena eta terrorismoaren aurka 
borrokatzearena).  

• Datu Pertsonalak babesteko baldintzak betetzea.  

Kapital-zuriketa prebenitzeko eta terrorismoa finantzatzeko tratamendu-betebeharra kapital-zuriketaren prebentzioari 
eta terrorismoaren finantzaketari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean ezarrita dago.  

Ondorio fiskaletarako tratamendu-betebeharra uneoro indarrean den zerga-araudian ezarrita dago.  

Zenbait interesaturen profilaketa gertatzen da aurrez ezarritako gorabeherak gertatzen direnean eta erabaki 
automatizaturik eratortzen ez denean.  
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Ondorengo Transferentziak aurreikusten dira:  

SELAEk ez die daturik transferitzen berme egokirik eskaintzen ez duten hirugarren herrialdeei edo nazioarteko 
erakundeei 

Datuak Babesteko Ordezkariaren eskubideak eta harremanetarako datuak erabiltzea  

Interesatuak eskubidea du bere Datu Pertsonalei dagokienean dituen eskubideak gauzatzea SELAEri eskatzeko.  

SELAEk, tratamenduaren arduradun gisa, datuak babesteko legez ezarritako eskubideak erabiltzea bermatzen die 
interesatuei, aplika daitekeen araudian deskribaturiko baldintzen arabera. Hona hemen aipatu eskubideak:  

• Datu pertsonaletara sartzeko eskubidea. Interesatuek edozein unetan sartu ahal izango dute Datu 
Pertsonaletara eta SELAEk haien Datu Pertsonalen gainean egiten duen tratamenduaren inguruko 
informazioa eskatu ahal izango dute.  

• Datu pertsonalak zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea. Interesatuek eskubidea dute Datu Pertsonalak 
zuzentzeko eskatzeko, horiek okerrak edo osatugabeak badira.  

• Datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea. Interesatuek eskatu ahal izango dute haien Datu Pertsonalak 
ezabatzeko eta ez tratatzeko, baldin eta jada beharrezkoak ez badira jaso ziren helburuetarako edo baimena 
kentzen badu, legez kontra tratatu badira edo legez ezarritako beste modu batean tratatuak izanez gero.  

• Datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea. Interesatuek eskatu ahal izango dute haien Datu Pertsonalak 
ezabatzeko eta ez tratatzeko, baldin eta jada beharrezkoak ez badira jaso ziren helburuetarako edo baimena 
kentzen badu, legez kontra tratatu badira edo legez ezarritako beste modu batean tratatuak izanez gero. 

• Tratamendua mugatzeko eskubidea. Interesatuek eskubidea izango dute haien Datu Pertsonalen tratamendua 
mugatzeko eskatzeko, legez hala ezartzen denean.  

• Tratamenduari aurka egiteko eskubidea. Interesatuek beren Datu Pertsonalen tratamenduari aurka egiteko 
eskubidea izango dute, komunikazio komertzialak bidaltzeko helburuarekin erabiltzen badira edo legeak hala 
ezartzen badu.  

• Harreman negoziala, SELAEren joko-arauetan eta loteriaren instrukzioan oinarritua.  
• Lege-betebeharrak: jokoaren araudia, araudi fiskala, iruzurraren aurkako legea jokoan, kapitalen zuriketa eta 

terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko legea, datu pertsonalak babesteko indarrean den araudia.  
• Bi alderdien arteko interes legitimoa.  

Datu pertsonalen hartzaileak  
 
Datu Pertsonal hauek lagatzea aurreikusten da:     

• 2.000 €-ko edo hortik gorako sariak kobratzen dituzten interesatuen identifikazio-datuak sistematikoki laga 
ahal izango zaizkie agintari fiskalei, legez ezarritako baldintzetan.  

• Badira tratamenduaren arduradunak (banketxeak). Banku-erakundeek beren betebeharrak dituzte datuak 
beren helburuetarako tratatzeko arduradun gisa. 

• Ez zaie beste jakinarazpenik egingo beste erakunde batzuei, derrigorrez edo legezko premiaz agintari 
judizialei edo administratiboei (fiskalak, arautzaileak,) edo bitartekariei (fede-emaile publikoak) egin 
beharreko komunikazioak izan ezik.   

• SELAEk ez die daturik transferitzen berme egokirik eskaintzen ez duten hirugarren herrialdeei edo nazioarteko 
erakundeei.  
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• Datuen eramangarritasunerako eskubidea. Interesatuek eskubidea izango dute haien Datu Pertsonalak guztiek 
erabiltzeko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratuan jasotzeko, eta tratamenduaren beste arduradun bati 
transmititzeko.  

• Erabaki automatikoetatik baztertzeko eta gizakiak esku hartzeko eskubidea eskatzekoa, ikuspuntua 
adierazteko edo erabakiaren aurka egiteko eskubidea, betiere legezko betebehar bat betetzeko egin ez bada. 

• Baimena kentzeko eskubidea, hori tratamenduaren oinarri juridikoa bada. Interesatuek emandako baimena 
kendu ahal izango dute edozein unetan, tratamenduaren oinarri juridikoa hori denean. Baimena kentzeak ez 
du eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.  

• Indarrean dagoen araudian jasotako beste edozein eskubide.  

Interesatuak bere eskubideak gauzatu ahal izango ditu:  

a) Eskaera idatzi baten bidez (behar bezala sinatua), posta arruntez helbide honetara bidalita: SELAE, 
Erregistroa, “Datuen Babesa”, Joan Maragall Poeta kalea 53, 28020 Madril, “Eskubideak gauzatzea” 
erreferentziarekin. Bertan, honako hauek adieraziko dira argi eta garbi: eskubidea erabiltzeak duen 
tratamendua, gauzatzen duen eskaera edota eskubidea, izen-abizenak eta posta-helbidea SELAEk erantzuna 
izapidetu ahal izan dezan. Halaber, identifikatzeko dokumentu fede-emailearen kopia aurkeztuko da bi 
aldeetatik (NAN, AIZ, Pasaportea edo Gidatzeko Baimena), argi eta garbi identifikatzearren. SELAEk datu 
pertsonal horiek tratatuko ditu lege-betetzea legitimatzen duen oinarriaren arabera, eskubide horiek 
gauzatzeari erantzuteko helburu bakarrarekin.  

b) Edo helbide honetan inprimakiaren bidez bidalitako eskaeraren bidez:  
https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. Eskubideak gauzatzeko izapideak egiteko, 
ezinbestekoa da identifikatzeko dokumentu fede-emailearen irudia aurkeztea bi aldeetatik. Era berean, 
harremanetan jartzeko posta elektronikoaren helbidea bidali behar da (postontzi egonkorra), komunikazioak 
jaso ahal izateko eta SELAEk erantzuna bidali ahal izateko.  

Horrez gain, Datuak Babesteko SELAEko ordezkariarekin kontaktatzeko eskubidea du, aurrean deskribaturiko 
mekanismoak erabilita.  

Kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioa egitea  

Honen bitartez jakinarazten dizugu interesatuak erreklamazioa aurkez dezakeela Datu Pertsonalak Babestearen 
inguruko Kontrol Agintaritzaren aurrean (Datu Pertsonalak Babesteko Espainiako Agentzia –DPBEA-), bereziki 
eskubideak gauzatzerakoan gustura geratu ez bada, eta hori egoitza elektronikoaren bidez egin dezake: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Erabaki automatizatuak (profilak egitea barne)  

Zenbait interesaturen profilaketa egiten da, aurrez ezarritako gorabeherak daudenean.  

Ez da erabaki automatizaturik eratortzen kasu bakar batean ere.  

Datu Pertsonalen jatorria  

Datu guztiak interesatuaren eskuetatik edo, hala badagokio, interesatuaren ordezkariaren eskuetatik jasotzen dira. 
Pertsona fisiko interesatu baten ordezkariak, ordezkatuaren edozein Datu Pertsonal eman aurretik, dokumentu honetan 
aurreikusitakoaren berri eman behar dio eta Datu Pertsonalak behar bezala jakinarazteko aplika daitezkeen bestelako 
baldintzak bete behar ditu, SELAEk ordezkatuaren aurrean beste inolako jarduerarik egin behar izan gabe  
informazioaren edo baimenaren aldetik.  

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
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Sariduna pertsona juridikoa izan bada, benetako titularren Datu Pertsonalak emango ditu: i) dagokion inprimakia bete 
eta sinatzen duen pertsonak, dokumentu honetan aurreikusitakoaren berri emanda eta Datu Pertsonalak behar bezala 
jakinarazteko aplika daitezkeen bestelako baldintzak beteta; ii) saria ordaintzeko banku bitartekariak, titulartasuna 
egiaztatzen duen dokumentuaren bidez; iii) benetako titulartasunaren Notario Akta adostu duen Notarioak, SELAEk 
interesatuaren ordezkatuaren aurrean beste inolako jarduerarik egin behar izan gabe informazioaren eta baimenaren 
aldetik.  

Datuak SELAEren izenean jasoko ditu ordainketa egiten duen erakundeak, eta horiek jasotzeko tratamenduaren 
arduraduna izango da. Agindu horri dagokionean, SELAErentzat datuak bide seguruen bidez jaso eta transmititu 
bakarrik egingo ditu. Hala ere, jakinarazpen honek ez die kalterik egingo sariak ordaintzerakoan SELAErekin batera 
lan egiten duten erakundeek datuak babestearen inguruan dituzten betebeharrei.  
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