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9_11 II GERUZA 
(Babes fisikorako datu pertsonalen babesari buruzko informazio osoa) 

 

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: 

Datu pertsonalak tratatuko dira SELAEren establezimenduetan dauden pertsonak eta aktiboak babesteko 

dolodun giza ekintzek sor ditzaketen mehatxuen aurka (ziber-mehatxuak izan ezik), baita, hala badagokio, 

SELAEren interesen legezko defentsa egikaritzeko erabil daitezkeen frogak eratzeko ere.  

Irismena: SELAEren establezimendu guztiak:  

· C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 – MADRIL  

· C/Manuel Tovar 13, 28034 – MADRIL 

· C/Xaudaró 15, 28034 – MADRIL 

· Avda. del Guijar 45, 28500 – ARGANDA DEL REY, (MADRIL) 

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 
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eta pribatutasuna eta datuak minimizatzeko printzipioak errespetatuz eta, hala badagokio, ahalik eta 

lasterren pseudonimo- edo anonimo-bihurtuta, bideragarria bada. 

Zure datuak gordetzeko epea: 

Datuak bildu eta gehienez ere hilabete bateko epean ezabatuko dira, salbu eta pertsonen, ondasunen edo 

instalazioen osotasunaren aurkako egintzak direla frogatzeko gorde behar direnean. Kasu horretan, irudiak 

agintari eskudunari emango zaizkio eta prozesua amaitu arte gordeko dira. 

Legitimazioa: 

Tratamenduaren legezko oinarria interes legitimoan oinarritzen da: 

Segurtasun-xedeetarako instalazioen bideozaintzari dagokionez, interes legitimoan egindako misioa 
(06/2014 irizpeneko 27. orrialdean azaldutako kasua, datuen tratamenduaren erantzulearen interes 
legitimoaren kontzeptuari buruzkoa, 95/46/EE Zuzentarauaren 7. artikuluari jarraiki 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp217_es_interes_legitimo.pdf AEPDren bideozaintzari 
buruzko gidan) 

Legezkoa den interesa segurtasun fisikoari dagokionez (06/2014 Irizpenaren 30. orrialdean aurreikusita, 
95/46/CE Zuzentarauaren 7. artikuluaren arabera datuen tratamenduaren interes legitimoaren kontzeptuari 
buruz https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp217_es_interes_legitimo.pdf) 

Hartzaileak: 

Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak edo eskubideak 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. 

• 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. 
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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: 

Eskatutako gutxieneko datuak ematen ez baditu, edo adierazten dizkioten paketeak eskanerrean jartzeari 

uko egiten badio, ez zaio baimenik emango SELAEren egoitzetan sartzeko. 

Erabaki automatizatuak eta profilak eraikitzea: 

Tratamendu honetan eman ahal den erabaki automatizatu bakarra sarrera-kontrola da, zaintzaileak ematen 

duen txartela erabiliz. Arazoren bat izanez gero edo horren aurka eginez gero, zaintzaileari eskatu ahal 

izango diozu sarbidea. 

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