Kokaleku eta informazio-eskabidea
A. ENPRESAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IFK / IFZ

Sozietatearen izena

Izen komertziala
Telefono zenbakia

Helbide elektronikoa

Twitter

Facebook

Webgunea

HELBIDEA
Herrialdea

Udalerria

Helbidea (Kalea, zenbakia eta P.K.)
HARREMANETARAKO PERTSONA
Izen-abizenak		
Telefono zenbakia

NAN

Helbide elektronikoa

Enpresan duen kargua / Enpresarekin duen harremana

B. PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Proiektuaren izenburua
Proiektuaren zuzendaria

Ekoizpen-burua

Zerbitzu hauek kudeatzeko harremanetarako pertsona:
NAN

Izen-abizenak

Helbide elektronikoa

Telefono zenbakia

Proiektuarekin duen harremana

Bazkide diren ekoizpen-etxeak
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Proiektu mota
Zinema
Luzemetraia

Laburmetraia

Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)

Telebista
Telesaila

Dokumentala / Erreportajea

Telesaioa 		

Lehiaketa

Argazki-erreportajea

Bestelakoak: zehaztu

Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)
Bideoa
Musikala

Korporatiboa / Instituzionala

Proiektuaren deskribapen laburra

C. ESKATZEN DITUZUN ZERBITZUAK
ESKATZEN DUEN INFORMAZIOA

BILATU KOKALEKU BAT… (Kontsulta ezazu kokalekuen direktorioa gure webgunean)
Identifikatuta al duzu kokalekua? Adieraz iezaguzu zein espazio jakin interesatzen zaizkizun.

Hala ez bada, zer kokaleku motaren bila ari zara? Bilatzen ari zaren espazioen deskribapen xehatua eta argazkiak

Lokalizatzeko data aukera? Adierazi hainbat data aukera.

Enpresaren sinadura eta zigilua

DATUEN BABESA
Datuak babesteko egungo araudian ezarritakoaren arabera, jakinarazten da inprimaki honen bidez jasotzen diren datu pertsonalak DONOSTIAKO UDALAK tratatuko dituela, tratamenduaren arduradun
gisa jokatuz. Informazioa DONOSTIA SUSTAPENAK kudeatuko du, tratamenduaren eragile gisa jokatuz. Tratamenduaren helburua da filmatzeko baimenari buruzko zure eskaera izapidetzea eta kudeatzea.
Tratamenduaren zilegitasunaren oinarria 2016/679 (EB) Erregelamenduaren, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO), 6.1. e) artikulua da: tratamendua beharrezkoa da interes publikoko
helburua betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emaniko botere publikoak gauzatzeko.
Ez da aurreikusten datuak hirugarren batzuei lagatzea, legezko obligaziorik izan ezean, ez eta datuen nazioarteko transferentziak egitea ere.
Tratamendu honen xede diren datu pertsonalak beharrezkoa den denboran gordeko dira, alegia, datu horiek jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuak tratatzetik etor litezkeen balizko
erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboran. Artxiboen eta dokumentazioaren araudian ezarritakoa aplikatuko da. Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauza
ditzakezu, bai eta datuak babesteko indarreko araudian dauden beste eskubide batzuk ere, dagokionean. Horretarako, Donostiako Udaleko Udalinfo Zerbitzura idatzi bat bidali behar duzu (Ijentea kalea,
1, 20003, Donostia), gaian Datuen Babesa jarrita. Bestela, Egoitza Elektronikoaren bidez ere egin daiteke.
Zure eskubideak gauzatzerakoan ez bazaituzte behar bezala artatu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babeserako Euskal Bulegoan. Helbidea: Beato Tomas Zumarraga kalea, 71 – 3. Solairua –
01008 Gasteiz. Hala ere, lehenik, Donostiako Datuen Babeserako Ordezkari izendaturiko pertsonarekin harremanetan jar zaitezke: dbo@donostia.eus.
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