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BANKU-BAIMENA

Titularra den eta Euskadiko Psikopedagogi Elkartearen (ApsidE) ordainagiriak kobratzea nahi
duen kontuaren datuak.
Jarraian ematen dizkiguzun datuak konfidentzialtasunez tratatuko ditugu.
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PROBINTZIA
KONTUAREN TITULARRA
TITULARRAREN NANA
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DATU PERTSONALAK JASOTZEKO INPRIMAKIA
Arduraduna: Euskadiko Psikopedagogi Elkartea (ApsidE). CIF: G95073029. Posta helbidea: Celestino Maria
del Arenal plaza 10 - 4.C - 48015 - Bilbo (Bizkaia). Posta elektronikoa: info@psicopedagogia-euskadi.org
Jaun/andre hori:
Elkartearen izenean jakinarazten dizugu zuk emandako datuak tratatzen ditugula eskatutako zerbitzua
emateko eta fakturatzeko. Emandako datuak merkataritza-harremanak dirauen bitartean edo legezko
betebeharrak betetzeko behar diren urteetan gordeko dira. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko
betebeharren bat dagoen kasuetan izan ezik. Euskadiko Psikopedagogi Elkartean zure datu pertsonalak
tratatzen ari garen baieztatzeko eskubidea duzu; beraz, zure datu pertsonaletara sartzeko, datu okerrak
zuzentzeko edo datuak beharrezkoak ez direnean datuak ezabatzeko eskatzeko eskubidea duzu.
Euskadiko Psikopedagogi Elkarteak datuak babesteko araudia betetzeko konpromiso handiena hartu du.
Hala ere, jakinarazten dizugu zure eskubideak urratuta edo behar bezala bete gabe daudela ulertuz gero,
erreklamazioa aurkez dezakezula Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.
INFORMAZIO GEHIAGO: datuak babesteari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu
gure webgunean (www.psicopedagogia-euskadi.org/eu/legezko-oharra-eta-pribatutasun-politika).
Era berean, arreta hobea eskaintzeko xedez eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 6.1 eta 11.1 artikuluetan eta Ohorerako, norberaren eta familiaren
intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982
Lege Organikoaren 2.2 artikuluaren arabera, honako zerrenda honetako aukerak markatzeko eskatzen
dugu, haien datuak hirugarrenei lagatzea onartzen dutenak:
Elkartearekin berarekin eta, oro har, hezkuntza-orientazioarekin lotutako
albisteak posta elektronikoz jasotzea

Bai

Ez

Produktuak eta zerbitzuak sustatzeko kanpainak jasotzea

Bai

Ez

Erositako produktuei eta/edo emandako zerbitzuei buruzko gogobetetze-inkestak
egitea eta horiei buruzko estatistika-azterlanak egitea

Bai

Ez

Dokumentu hau sinatuta, adierazten dut informazio xehatua jaso dudala.
Izen abizenak
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