Datuen Babesari buruzko informazio osoa
1. Nor da zure datuak tratatzeko arduraduna?
Arduraduna: ARDOI FUTBOL KLUBA.
IFZ: G71007397
Helbidea: KIROLALDEA KALEA 2- ZIZUR NAGUSIA- 31180- NAFARROA.
Tfnoa: 948181991
Email: cf.ardoi@hotmail.com

Datuen Babeserako Ordezkaria: CONSULTING & STRATEGY GFM S.L
Email: dpo@gfmservicios.com

2. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?
ARDOI FUTBOL KLUBean interesdunek ematen diguten informazioa Ardoi Futbol
Klubeko oinarrizko futboleko taldeetan jokalari bezala aritzeko tratatzen dugu. Ondoren
zehazten dira zure datuekin egiten duguna:
•

Baimen federatiboak eskuratzeko eskaerak egin.

•

Jokalari eta haien legezko ordezkarien harremanaren kudeaketa administratiboa
eta kontabilitate kudeaketa egin.

•

Ofizialak eta ofizialak ez diren txapelketetan parte hartzeko datuak lagatu.

•

Jokalariak grabaketu eta azterketu haien garapen fisikoa eta taktikoaren
jarraipena egiteko.

•

Irudi eta bideoak tratatu entitatearen web orrietan eta sare sozialetan
argitaratzeko baita irudi horiek txapelketak antolatzen dituzten entitateei lagatu
ere, irudiak argitaratuz txapelketak eta ekintzak sustatzeko.

•

Errekonozimendu fisikoen jarraipena egin.

•

Datuak tratatu Ardoi Futbol Klubak proposatzen dituen jardueretan parte
hartzeko baita Ardoi Futbol Klubaren ekitaldietarako eta sustapenetarako ere.

•

Klubak edo klubarekin lotutako bestelako enpresek eskainitako garraiobideak
erabiliz gero, behar diren datuen garraioa eta lagatzea baimentzen da. Horren
barruan daude ere bai gurasoen edo legezko ordezkarien datuak jokalaria 16
urtetik beherakoa bada.

3. Zenbat denbora izango ditugu zure datuak?
Dagozkion betebehar legalak betetzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak ezarritako
epean zehar gordeko dira. Jokalariekin lotutako datuak gorde eginen dira hark edo
haren ordezkariak datuen tratamendua ezabatzeko edo murrizteko eskubidea erabiltzen
ez duen bitartean.

4. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?
Ondorengoa da zure datuak tratatzeko lege oinarria:
•

Kontratu bat gauzatzea: Ardoi Futbol Klubeko jokalaria.

•

Arduradunaren legezko interesa: Ardoi Futbol Klubeko talde batean futbolera
jokatzearekin lotutako helburu guztiak eta klubean erabakitako bestelako
helburuak ere bai.

•

Hirugarrenen legezko interesa: Nafarroako Futbol Federazioak eta Espainiako
Futbol

Federazioak

antolatutako

txapelketekin

lotutako

jarduerak

eta

tratamenduak.
•

Interesdunaren baimena: adin txikikoen datuak tratatzeko, osasun datuak
tratatzeko, irudi eta bideoak argitaratu eta lagatzeko Ardoi Fulbol Klubak
ezarritako politiken arabera, klubeko jarduerarekin lotutako hirugarren entitateei
datuak lagatzeko, jokalarien leku-aldatzeetarako.

5. Nori emanen zaizkio zure datuak?
Datuak ondorengo hartzaileei emanen zaizkie:
•

Ardoi Futbol Klubeko oinarrizko futbola eta kanterako lan sistema eta
metodologia aurrera eramateko helburua duten Ardoi Futbol Klubarekin
zuzenean lotutako enpresa eta pertsonei, Osasuna Fundazioa barne laguntzaile
gisa.

•

Nafarroako Futbol Federazioari, liga eta txapelketa ofizialetan zein haren
programetan parte hartzeko helburuarekin.

•

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuari, haren menpeko diren liga eta
txapelketa autonomikoetan parte hartzeko helburuarekin.

•

Komunikabide, prentsa eta web masterrei, iragartzeko eta komunikatzeko
helburuarekin.

•

Osasuna Klub Atletikoari, hitzartutako klub gisa jokalarien jarraipena egiteko
helburuarekin.

•

Bestelako Klub eta antolatzaileei, txapelketak eta ekitaldiak antolatzeko
helburuarekin.

•

Espainiako Futbol Federazioari, liga eta txapelketa ofizialetan zein haren
programetan parte hartzeko helburuarekin.

6. Datuen lagapena hirugarren herrieldeei
Ez dago aurreikusita hirugarren herrialdeei datuak lagatzea.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean?
Edozeinek du eskubidea ARDOI FUTBOL KLUBean bere datu pertsonalak tratatzen ari
ditugun jakiteko.
Interesdunak bere datu pertsonalak ikusi, zehaztasun falta balego horiek zuzentzeko eta,
hala badagokio, datuak ezabatzeko eskubidea du beste arrazoien artean datuak eman
ziren helbururako beharrezkoak ez direnean. Era berean, bere datuak lekuz aldatzeko
eskubidea du.
Egoera zehatzetan, interesdunak bere datuen erabilera murriztea eskatu ahalko du. Kasu
horretan, datuak gordeko dira erreklamazioak egin edo defendatzeko.
Egoera zehatzetan eta arrazoi bereziak direla eta, interesdunak bere datuak tratatzeari
uko egin diezaioke. Kasu horretan, ARDOI FUTBOL KLUBAk ez ditu datuak gehiago
tratatuko, legezko indar handiko arrazoiengatik salbu edo balizko erreklamazioak egin
eta defendatzeko ez bada.
Komunikazio komertzialak bidaltzen direnean, legezko argudio gisa interesdunaren
interesa erabilita, interesdunak uko egin ahalko dio xede hauetarako bere datuak
tratatuak izateari.
Baimena eman baduzu helburu zehatzen baterako, edozein momentutan baimen hori
kentzeko eskubidea duzu. Hala ere, baimen-kentze hori baino lehenagoko tratamendua
zilegi izanen da.
Zure eskubideak, datu pertsonalak babesteari dagokionez, urraturik ikusten badituzu,
bereziki, zure eskubideak erabiltzean, kexa aurkeztu dezakezu Datuen Babesean
eskumena duen entitatearen aurrean web orri honen bidez: www.agpd.es.

8. Nola lortu ditugu zure datuak?
ARDOI FUTBOL KLUBean tratatzen ditugun datu pertsonalak ondorengoek ematen
dizkigute: interesdunak, gurasoek edo legezko tutoreek edo kirol ordezkariek.
Mota hauetakoak dira tratatzen ditugun datuak:
•

Identifikazio datuak.

•

Ezaugarri pertsonalen inguruko datuak.

•

Posta helbideak eta helbide elektronikoak.

•

Bankuko datuak.

Datu berezien artean mota hauetakoak tratatzen ditugu: jokalarien egoera fisikoa
zehazteko osasun datuak, lesioen jarraipena egiteko eta garapen fisikoa ikusten joateko
beharrezkoak direnak.

