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II geruza 

Bezeroen eta erabiltzaileen informazio osagarria: 

SELAEk adierazten du pertsonek beren datu pertsonalen tratamenduaren inguruan dituzten funtsezko eskubideak 

zorrotz babesten dituela eta, datuen babeserako araudian ezarritakoa betetzen duela:  

• EUROPAR PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN (EB) 2016/679 ARAUA, 2016ko apirilaren 27koa, 

datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesten dituena eta datuen zirkulazio 

askea arautzen dituena –DPAO–  

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak 

bermatzeko –LOPDGDD–. 

• Baita aplikatu beharreko garapen araudia ere. 

Jarraian, Datu Pertsonalen erabileraren inguruko informazio osoa ematen da: 

 

Datu pertsonalak babesteko arduraduna eta ordezkaria: 

Erantzulea: 

Arduradunaren nortasuna:  

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO SME SA (SELAE) - A86171964-. 

Helbidea: C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madril 

Telefono-zenbakia: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Bezeroarentzako arreta zerbitzua) 

Datuen babeserako ordezkariarekin (DPD) harremanetan jarri nahi izanez gero: 

Posta helbidea: SELAE, Erregistroa, “Protección de Datos”, C/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid 

Helbide elektronikoa: harremanetan jartzeko inprimakia: 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos 

 

Tratamenduaren xedea: 

Xedea: 

Bezero eta erabiltzaileen datu pertsonalak SELAEren zerbitzuak emateko eta publiko orokorrarekiko harremana 

kudeatzeko tratatuko dira. 

Horrek barne hartzen ditu lege-esparruaren barruko enpresa-betebeharrak eta SELAEren kudeaketa-beharrak 

betetzea zerbitzua behar bezala hornitzeko eta hobetzeko, eta SELAEren interesak babestea: horrek barne 

hartzen ditu zerbitzuaren gobernantza, zuzendaritza, kudeaketa, jarraipena, gainbegiratzea eta auditoretza; eta 

horrek dakar estatistika-analisi bateratua, prozesuen hobekuntza, informazioa babestea eta araudia betetzea, 

datu pertsonalen babeserako araudia barne; beti ere behar bezalako konfidentzialtasuna eta pribatutasuna eta 

datuak minimizatzeko printzipioak errespetatuz eta, hala badagokio, ahalik eta lasterren pseudonimo- edo 

anonimo-bihurtuta, bideragarria bada. 

SELAEren jokorako plataforma digitalean erregistratutako bezeroak:  

Datu pertsonalak (SELAEren jokorako plataforma digitalean -PDJ- erregistratutako bezeroenak) prozesatuko dira 

alderdien arteko harremana formalizatzeko eta PDJri lotutako zerbitzuak eskaintzeko (webgune eta aplikazio 

bidez), SELAEren online jokoetan parte hartzea barne. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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PDJn aktiboki parte hartzen duten erregistratutakoen datuak 958/2020 EDaren adierazpenen arabera tratatzen 

dira, bereziki joko-jardueren merkataritza-komunikazioei buruzko Errege Dekretuaren 34. eta 35. artikuluekin 

bat etorriz, honetarako: 

a) arrisku jokabideak atzemateko, EDn ezarritakoarekin betetzeko eta arrisku jokabideak hautemateko 
egindako tratamendua 

b) arrisku jokabideak atzeman zaizkien erregistratutakoei ekintzak bideratzeko. 

Eskatzaileak eta erreklamazioak: 

Datu pertsonalak (eskatzaileenak eta erreklamazioetakoak) tratatuko dira erreklamatzaileek saltokietan egiten 

dituzten sari-eskaerak tramitatzeko, edo Ordezkaritza Komertzialetan edo SELAEn bertan jokoarekin lotutako 

erreklamazioak tramitatzeko. 

Sari handien irabazleak: 

Datu pertsonalak (sarituenak edo haien ordezkarienak, sari handien kasuan) tratatuko dira sari handia irabazi 

duten pertsona fisikoei ordaintzeko, karga bereziari edo indarrean dagoen araudiaren arabera identifikatzeko 

beste betebehar bati lotuta daudenean, eta pertsona juridikoen kasuan titular errealei ordaintzeko. 

Peña-kideak: 

Peña-kideen datu pertsonalak sari handiak erreklamatzen direnean ezagutaraziko dira, hau da, une horretan 

SELAEk identifikatuko ditu, dagokion sariaren ordainketa kudeatzen denean. 

Erabiltzaileak: 

Datu pertsonalak (erabiltzaileenak) tratatuko dira SELAEk publikoarekin duen harremana kudeatzeko (informazio 

eskaerak, kexak, iradokizunak eta zorionak barne - aurrez aurre nahiz online) eta webgune/aplikazioko bisitak 

kudeatzeko. 

 

Zure datuak gordetzeko epea: 

SELAEren jokorako plataforma digitalean erregistratutako bezeroak:  

Erregistratutako bezero batek SELAEren jokorako webgunean baja egiten duenean, beharrezko baldintzak betez: 

lotobolsan dirurik ez edukitzea, apustu aktiborik ez izatea, etab., bere datuak 10 urteko epean blokeatuko dira 

(jokoaren legeko baldintzak betetzeko) eta joko-kontratua automatikoki bertan behera utziko da. Hala eta guztiz 

ere, interesdunak berriro erregistratu ahal du, eta joko-kontratua berriro onartu 

Eskatzaileak eta erreklamazioak: 

Eskaera edo erreklamazioa erantzun eta hurrengo 6 urteak. 

Sari handien irabazleak: 

Saria ordaindu eta hurrengo 10 urteak (10/2010 Legeak behartuta, apirilaren 28koa, kapitalen zuritzea eta 

terrorismoaren finantzazioa prebenitzekoa). 

Peña-kideak: 

Saria ordaindu eta hurrengo 10 urteak (10/2010 Legeak behartuta, apirilaren 28koa, kapitalen zuritzea eta 

terrorismoaren finantzazioa prebenitzekoa). 

Erabiltzaileak: 

2 urte 

Legitimazioa: 

Tratamendurako lege-oinarriak hauek dira: 
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Kontratua, erregistratutako bezeroentzako joko-kontratuaren bidez 

Negozio-harremanak: SELAE joko arauetan eta loteria jarraibideetan oinarrituta. 

Legezko interesa, publiko orokorraren edo webgunearen bisitarien kontsultei erantzuteko 

Bisitarien baimena, SELAEren WEB-orrietako cookien kasuan. 

Legea betetzea: jokoari buruzko araudia; fiskala; iruzurraren aurkako legea; kapitalen zuritzearen eta 

terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzko legea; datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen 

araudia... Legezko betebeharrek, besteak beste, honako hauek dakartzate berekin: sari handien irabazleak 

identifikatzea, RGIAJn egoteagatik jokoa debekatzea, 958/2020 Errege Dekretuaren arabera (34. eta 35. 

artikuluak) jokoan arrisku-portaera atzematea eta horri buruzko ekintzak. 

Hartzaileak: 

SELAEren jokorako plataforma digitalean erregistratutako bezeroak:  

Hartzaile hauei datuak ematen ahalko zaizkie: zergen administrazioa, herri-administrazioen beste organo batzuk, 

Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia, segurtasun indar eta kidegoak, bankuak, aurrezki kutxak eta landa 

aurrezki-kutxak, gaian eskumena duen herri-administrazioa, abokatuak, prokuradoreak, epaitegiak eta 

auzitegiak. 

Eskatzaileak eta erreklamazioak: 

FNMTri (Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala) jakinarazi ahal izango zaizkio. Hirugarrenei ez zaie 

besterik jakinaraziko, legeak behartuta izan ezean. 

Sari handien irabazleak: 

Zergen administrazioa, herri-administrazioen beste organo batzuk, Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia, 

segurtasun indar eta kidegoak, gaian eskumena duen herri-administrazioa, abokatuak, prokuradoreak, 

epaitegiak eta auzitegiak. 

Peña-kideak: 

Zergen administrazioa, herri-administrazioen beste organo batzuk, Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia, 

segurtasun indar eta kidegoak, bankuak, aurrezki kutxak eta landa aurrezki-kutxak, gaian eskumena duen herri-

administrazioa, abokatuak, prokuradoreak, epaitegiak eta auzitegiak 

Erabiltzaileak: 

Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak behartuta izan ezean. 

Ez da aurreikusten zure datu pertsonalen transferentzia hirugarren herrialdeetara edo nazioarteko 

erakundeetara 

 

Eskubideak: 

Eskubidea duzu SELAEren aurrean Datu Pertsonalekin erlazionatutako eskubideak erabiltzeko. 

SELAEk, tratamenduaren arduradun den aldetik, interesdunei bermatzen die legeak ezartzen dituen eskubideak 

erabiltzeko aukera dutela, aplikagarri den araudian ezarritakoaren arabera. Eskubide horiek hauek dira: 

• Datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea. Erabiltzaileek edozein unetan eskura ditzakete beren datu 

pertsonalak eta SELAEri datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa eska diezaiokete. 

• Datu pertsonalak zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea. Erabiltzaileek datu pertsonalen zuzenketa 

eskatzeko eskubidea izango dute, zehaztugabeak edo osatugabeak direnean. 

• Ezabatzeko eskubidea. Erabiltzaileek eska dezakete beren datu pertsonalak ezabatzea eta tratatzeari 

uztea, baldin eta jasotako helburuetarako beharrezkoak ez badira edo baimena kentzen badute, edo 

legez kontra edo legez ezarritako beste modu batean tratatu badira. 
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• Ezabatzeko eskubidea. Erabiltzaileek eska dezakete beren datu pertsonalak ezabatzea eta tratatzeari 

uztea, baldin eta jasotako helburuetarako beharrezkoak ez badira edo baimena kentzen badute, edo 

legez kontra edo legez ezarritako beste modu batean tratatu badira. 

• Tratamendua mugatzekoa eskubidea. Erabiltzaileek eskubidea izango dute beren datu pertsonalen 

tratamenduaren mugapena eskatzeko, legez ezarrita dagoenean. 

• Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea. Erabiltzaileek datu pertsonalak tratatzearen aurka egin 

dezakete komunikazio komertzialak bidaltzeko, legez ezarritakoa denean. 

• Datuak eramateko eskubidea. Erabiltzaileek eskubidea izango dute beren datu pertsonalak modu 

egituratuan jasotzeko, normalean erabiltzen den eta makinaz irakur daitekeen formatuan, eta beste 

datu arduradun bati igortzeko. 

• Erabaki automatikoak baztertzeko eskubidea eta gizakiaren esku hartzea eskatzeko eskubidea; bere 

ikuspuntua adierazteko eskubidea edo erabaki baten aurka joateko eskubidea, betiere legezko 

betebehar bat betez hartu ez bada. 

• Baimena kentzeko eskubidea, tratamenduaren legezko oinarria denean. Erabiltzaileek edozein unetan 

emandako baimena kendu ahal izango dute, hori denean tratamenduaren oinarri juridikoa. Baimena 

kentzeak ez du eraginik izango hura kendu aurretik emandako baimenean oinarritutako 

tratamenduaren legezkotasunean. 

• Indarrean dagoen araudiak biltzen dituen gainerako eskubideak 

Honako eskubide hauek erabili ahal izango dituzu: 

a) Postaz hurrengo helbidera behar bezala sinatutako eskakizunaren bitartez: SELAE, Erregistroa, 

“Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madril, “Ejercicio de Derechos” 

erreferentziarekin, eta argi eta garbi azalduta zein eskubideri dagokion, zer eskatzen den edo zer 

eskubide erabili nahi den, eta izena, abizenak eta SELAEk erantzuteko posta helbidea adierazita; orobat, 

indarrean dagoen nortasun agiriaren kopia bidali beharko da (NAN, AIZ, Pasaportea edo gidatzeko 

baimena), bi aldeetatik, zehazki identifikatzeko. SELAEk datu pertsonal horiek legea betetzeko lege-

oinarriaren arabera tratatuko ditu, eskubideei erantzuna emateko helburu bakarrarekin. 

b) Edo https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos helbideko formularioaren bidez 

bidalitako eskaeraren bidez. Eskubideen erabilera tramitatzeko, ezinbestekoa da indarrean dagoen 

nortasun agiriaren bi aldeetako irudia aurkeztea. Postontzi egonkor bateko harremanetarako helbide 

elektroniko bat eman behar duzu, jakinarazpenak jaso eta SELAEk erantzuna bidali ahal izateko. 

Jakinarazten dizugu datu pertsonalak babesteari buruzko Kontrol Agintaritzan (Datu Pertsonalak Babesteko 

Espainiako Agentzia –AEPD–) erreklamazio bat aurkez dezakezula, batez ere zure eskubideak erabiltzean 

gogobetetasunik lortu ez baduzu, bere egoitza elektronikoaren bidez: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Zure datu pertsonalak ematen ez badituzu izan daitezkeen ondorioak: 

SELAEren jokorako plataforma digitalean erregistratutako bezeroak:  

Ezingo duzu erregistratu bildu beharreko datu guziak ematen ez badituzu, hautazko gisa adierazitakoak salbu. 

Legezko arrazoiengatik ere eten daiteke kontua. 

Eskatzaileak eta erreklamazioak: 

SELAEk ezin izango du eskaera edo erreklamazioa behar bezala tramitatu, edo interesdunak ezin izango du 

erantzunik jaso. 

Sari handien irabazleak: 

Datu pertsonalak eta ondorengo tratamendua eragozteak saria ordaindua izateko ezintasuna dakar, lege eta 

negozio arrazoiengatik 

Peña-kideak: 

Datu pertsonalak eta ondorengo tratamendua eragozteak saria ordaindua izateko ezintasuna dakar, lege eta 

negozio arrazoiengatik. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
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Erabiltzaileak: 

SELAEk ezin izango du erabiltzailearekin kudeaketa zuzen prozesatu. 

 

Datu pertsonalen jatorria 

Datu guztiak, hurrengo paragrafoan aipatutakoak izan ezik, interesdunak emango ditu, edo, hala badagokio, 

interesdunaren ordezkariak. Interesatu baten ordezkari pertsona fisikoak, nahitaez, bere ordezkatuaren Datu 

Pertsonalen bat eman aurretik, hari dokumentu honetan adierazitakoa jakinarazi eta haren Datu Pertsonalak 

behar bezala emateko aplikatuko diren gainerako betekizunak jakinaraziko dizkio. SELAEk ez du beste ezer egin 

beharko haren ordezkatuaren aurrean informazioari edo baimenei lotuta.  

Salbuespenak: 

• Parte-hartzaile erregistroaren bideragarritasuna eta joko-gaitasunaren inguruko egoera (jokatzea 

debekatuta ez izatea), Jokoaren Ordenazioko Zuzendaritza Orokorrak emandako informazioaren 

arabera (DGOJ). 

• Interesdunaren banku-entitateak. Ordainduko duen entitateak, zeinak datuak biltzeko tratamenduaren 

arduradun gisa jarduten duen, SELAEren izenean biltzen ditu datuak, eta eskaera horri lotuta, bere 

jarduerari mugatuko da datuon bilketa eta SELAEri transmititzea, beti ere bide seguruak baliatuta. Izan 

ere, komunikazio honek ez ditu aurkaratuko SELAErekin lankidetzan jarduten duten entitateen datuen 

babesaren inguruan dituzten betebeharrak 

Erabaki automatizatuak eta profilak eraikitzea: 

SELAEren jokorako plataforma digitalean erregistratutako bezeroak:  

PDJn erregistratutako bezeroen kasuan ez da profilik eratzen. Erabaki automatizatu bakarra dago, 

erabiltzailearen erregistroari dagokiona, eta Jokoaren Legeak zehazten duena betetzen du. Erabiltzaileak 

emandako datuak DGOJrekin egiaztatzean datza, eta haren sistemen jarraibideen arabera, erabiltzailearen 

erregistroa baztertu edo onartzea, datu horiek egiaztatzen direnean, eta debeku subjektiboetan sartu ala ez 

sartzea. Erabiltzailea Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin jar daiteke harremanetan. 

Eskatzaileak eta erreklamazioak: 

Zure datu pertsonalen tratamendu horrek ez ditu erabaki automatizatuak erabiltzen edo profilak eraikitzen 

Sari handien irabazleak: 

Interesatu batzuen profilatzea gertatzen da aurretik zehaztutako gertakizunak ematen direnean. 

Erabaki automatizaturik ez da ondorioztatzen. 

Peña-kideak: 

Sari handia , baliteke interesdun batzuen profila eratzea, aurrez ezarritako inguruabarrak gertatzen direnean. 

Erabaki automatizaturik ez da ondorioztatzen. 

Erabiltzaileak: 

Zure datu pertsonalen tratamendu horrek ez ditu erabaki automatizatuak erabiltzen edo profilak eraikitzen 

 


