INFORMAZIO GEHIGARRIAREN KLAUSULAK


Klausula honako orri edo inprimakietarako: ESKAERA, DATU ALDAKETA, BAJA,
DIRULAGUNTZEN
BAIEZKO/EZEZKO
EBAZPENA,
AUTOBIDEKO
IRAGAITEEN
FITXATEGIAREN HILEROKO BIDALKETA.

Datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europako araudia betez, ARABAT, Arabako Bideak SA
sozietateak jakinarazten dizu, tratamenduaren arduradun den aldetik, datu hauen tratamendua egiten duela:
zuek emandako datu pertsonalak, hirugarren pertsonek eta erakundeek (erakunde pribatuak, administrazio
publikoak) emandakoak, eta erakunde honekin dirulaguntza edo negozio harremana dirauen bitartean
sortutako beste edozein datu.
Horiei dagokienez, egingo den tratamenduan datu pertsonalak jaso, gorde, kontsultatu, erabili eta
jakinaraziko dira, laguntzaren eta bisiten kudeaketa eta administrazio eta kontabilitate kudeaketa egiteko,
egun ditugun zerbitzuen bezeroekin eta bezerogaiekin harremanak izaten eta horiei arreta eskaintzen
jarraitzeko, hilero autobideko iragaiteak bidaltzeko eta baldintzen jarraipena eta egiaztapena egiteko.
Adierazitako tratamendu guztiak legezkoak dira, erakunde honek Arabako Foru Aldundiarekin duen
hitzarmenaz baliatuz haren izenean jarduteko duen eskumenaren interes publikoan oinarrituta, legezko
betebeharrak eta bien arteko dirulaguntza eta negozio harremanak betetzean.
Erakunde honek jakinarazten dizu, era berean, ez diela zure datuen berri hirugarrenei emango, horretarako
legez ezarritako egoeretan izan ezik. Era berean, jakinarazten dizu nazioarteko datu transferentziak egiten
direla nahikoa berme duten herrialdeetara.
Zure datuak gehitu, ikusi, zuzendu eta ezabatu ditzakezu, eta baita arauz aitortuta dauden beste eskubide
batzuk baliatu ere, erakunde honen webgune honetan duzun informazio osagarrian eta osoan ikus dezakezun
moduan: http://www.arabat.org .
Lege ohar hau onartuta eta bidalita baimena ematen diguzu hauek egiteko:
 Kategoria bereziko datuen tratamendua egin zure eskaerari hobeto erantzuteko eta konponbidea
emateko.



Datuak ostatatu Europar Batasunetik kanpoko nazioarteko hornitzaileetan.

Eskaerei eta KEXEN, IRADOKIZUNEN ETA ERREKLAMAZIOEN erantzunei buruzko klausula

Datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europako araudia betez, ARABAT, Arabako Bideak SA
sozietateak jakinarazten dizu, tratamenduaren arduradun den aldetik, datu hauen tratamendua egiten duela:
zuek emandako datuak, hirugarren pertsonek eta erakundeek (erakunde pribatuak, administrazio publikoak)
emandakoak, eta erakunde honekin zerbitzu harremana dirauen bitartean sortutako beste edozein datu.
Horiei dagokienez, egingo den tratamenduan datu pertsonalak jaso, gorde, kontsultatu, erabili eta
jakinaraziko dira igorri diren kexak, erreklamazioak eta iradokizunen kudeaketa egiteko, administrazio eta
kontabilitate kudeaketa egiteko eta egun ditugun zerbitzuen bezeroekin eta bezerogaiekin harremanak izaten
eta horiei arreta eskaintzen jarraitzeko.
Adierazitako tratamendu guztiak legezkoak dira erakundearen legezko interesetan eta interesdunaren
oniritzian oinarrituta, legezko betebeharrak betetzean eta alderdien arteko kontratu eta negozio harremanetan.
Era berean, dirulaguntzaren xede den jarduera legezkoa da DFA-AFAk erakunde honi hitzarmen bidez
egindako enkarguaren interes publikoan oinarrituta.
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Erakunde honek jakinarazten dizu, era berean, ez diela zure datuen berri hirugarrenei emango, horretarako
legez ezarritako egoeretan izan ezik. Era berean, jakinarazten dizu nazioarteko datu transferentziak egiten
direla nahikoa berme duten herrialdeetara.
Zure datuak gehitu, ikusi, zuzendu eta ezabatu ditzakezu, eta baita arauz aitortuta dauden beste eskubide
batzuk baliatu ere, erakunde honen webgune honetan duzun informazio osagarrian eta osoan ikus dezakezun
moduan: http://www.arabat.org.
Lege ohar hau onartuta eta bidalita baimena ematen diguzu hauek egiteko:
 Datuak ostatatu Europar Batasunetik kanpoko nazioarteko hornitzaileetan.
 Kategoria bereziko datuen tratamendua egin zure eskaerari hobeto erantzuteko eta konponbidea
emateko.


ADMINISTRAZIOari ETA EZ ORDAINTZEEN KOBRANTZAri buruzko klausula

Datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europako araudia betez, ARABAT, Arabako Bideak SA
sozietateak jakinarazten dizu, tratamenduaren arduradun den aldetik, datu hauen tratamendua egiten duela:
zuek emandako datuak, hirugarren pertsonek eta erakundeek (erakunde pribatuak, administrazio publikoak)
emandakoak, eta erakunde honekin zerbitzu harremana dirauen bitartean sortutako beste edozein datu.
Horiei dagokienez, egingo den tratamenduan datu pertsonalak jaso, gorde, kontsultatu, erabili eta
jakinaraziko dira, administrazio eta kontabilitate kudeaketa egiteko eta harreman juridikoa mantentzeko, ez
ordaintzeen kudeaketa egiteko eta gure zerbitzuak emateko harremanak izaten jarraitzeko. Bai eta egungo eta
izan litezkeen hornitzaileen eta laguntzaileen kudeaketa egiteko (barne dago enpresa jardueren koordinazioa
azpikontraten bidez, hala badagokio) eta web orriaren eta sare sozialen erabiltzaileen kudeaketa egiteko ere.
Adierazitako tratamendu guztiak legezkoak dira erakundearen legezko interesetan oinarrituta, legezko
betebeharrak betetzean eta alderdien arteko harreman juridikoan.
Erakunde honek jakinarazten dizu, era berean, ez diela zure datuen berri hirugarrenei emango, horretarako
legez ezarritako egoeretan izan ezik. Era berean, jakinarazten dizu nazioarteko datu transferentziak egiten
direla nahikoa berme duten herrialdeetara.
Zure datuak gehitu, ikusi, zuzendu eta ezabatu ditzakezu, eta baita arauz aitortuta dauden beste eskubide
batzuk baliatu ere, erakunde honen webgune honetan duzun informazio osagarrian eta osoan ikus dezakezun
moduan: http://www.arabat.org/rgpd.


AUTOBIDEKO
IRAGAITEAK,
AUTOBIDEKO
BIDEOZAINTZAri buruko kartelerako klausula

GERTAKARIEN,

DIRULAGUNTZAK,

Datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europako araudia betez, ARABAT, Arabako Bideak SA
sozietateak jakinarazten dizu, tratamenduaren arduradun den aldetik, datu hauen tratamendua egiten duela:
zuek emandako datuak, hirugarren pertsonek eta erakundeek (erakunde pribatuak, administrazio publikoak)
emandakoak, eta erakunde honekin zerbitzu harremana dirauen bitartean sortutako beste edozein datu.
Horiei dagokienez, egingo den tratamenduan datu pertsonalak jaso, gorde, kontsultatu, erabili eta
jakinaraziko dira, laguntzaren eta han izandako gertakarien kudeaketa egiteko, kexak eta erreklamazioak
kudeatzeko, ordainlekuen segurtasunerako bideozaintzaren sistema kudeatzeko, egun ditugun zerbitzuen
erabiltzaileei eta erabiltzailegaiei arreta eskaintzeko, eta hilero autobideko iragaiteak bidaltzeko.
Adierazitako tratamendu guztiak legezkoak dira erakundearen legezko interesetan oinarrituta, legezko
betebeharrak betetzean eta alderdien arteko harreman juridikoan. Bai eta DFA-AFAren izenean foru
erakunde honek egindako zerbitzuaren interes publikoan oinarri hartuta ere.


Oficinas: C/ Vicente Goikoetxea nº 1 – 1º Oficina 4 - 01008 Vitoria-Gasteiz · Tel: 945 13 46 90 · Fax: 945 77 45 59
 Domicilio Fiscal: Plaza de la Provincia, s/n - 01001 Vitoria-Gasteiz · Tel: 945 18 18 18 
VÍAS DE ÁLAVA, S.A. C.I.F.: A-01361237 REGISTRO DE ÁLAVA, TOMO 1121, FOLIO 106, HOJA Nº VI-9741, INSCRIPCIÓN 1ª

Página 2 de 3

Erakunde honek jakinarazten dizu, era berean, ez diela zure datuen berri hirugarrenei emango, horretarako
legez ezarritako egoeretan izan ezik. Era berean, jakinarazten dizu nazioarteko datu transferentziak egiten
direla nahikoa berme duten herrialdeetara.
Zure datuak gehitu, ikusi, zuzendu eta ezabatu ditzakezu, eta baita arauz aitortuta dauden beste eskubide
batzuk baliatu ere, erakunde honen webgune honetan duzun informazio osagarrian eta osoan ikus dezakezun
moduan: http://www.arabat.org/rgpd.
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