LAPari buruzko argazki-lehiaketa

aneko Arriskuen Prebentzioari buruzko argazki-lehiaketa

Erreg.Zk.

/20

Argazkiaren izenburua

Egilea(k)

Harremanetarako telefonoa

E-mail

Helbidea

Lamposta

Argazkiaren Kokapena

Eginkizun eta erakutsitako arrisku-egoeraren azalpena, praktika onaren azalpena edo adierazi nahi den mezua.

Hartu beharreko prebentzio-neurriaren azalpena, saihestutako arriskuaren azalpena edo adierazi nahi den
mezuaren azalpena.

Mutualia Prebentzio Sailera bidali:
Ribera de Axpe, 28, Entrepl.

Dr. Camino, 1, Primera planta

48950 Erandio

20004 San Sebastián

Tomás de Zumarraga Dohatsuaren kalea,
10 bis 01008/ Vitoria-Gasteiz

prevencion@mutualia.es

Datu pertsonalen babesa: DATU PERTSONALAK BABESTEKO ARAUDIAREKIN bat etorriz, jakinarazten dizugu zuk emandako datu pertsonalak modu
konfidentzialean tratatuko direla, MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.-ko Mutuaren fitxategi batean. Horretarako, txapelketa, sari edo
lehiaketa honen antolaketa eta hedapena kudeatzeko soilik erabiliko dira, araudiaren arabera aurreikusi diren segurtasun-neurriak aplikatuko dira, eta, legezko
betebehar/ahalmen, kontratu-harreman edo interesdunaren baimena izan ezean, ez zaizkie lagako hirugarrenei. Helburu horren kudeaketa zuzena egiteko,
beharrezkoa izan daiteke datuak beste enpresa edo entitate batzuei komunikatzea, baina enpresa horiek tratamenduaren eragile gisa jardungo lukete,
MUTUALIAREN aginduz eta konfidentzialtasun-konpromisoak sinatuta. Datuok legez ezarritako epeen barruan gordetzen dira; ondoren, baliogabetu egiten
dira. Emandako datu pertsonalak zehatzak izan behar direnez eta eguneratuak egon behar direnez, jakinarazten dizugu, erakunde honi eman dizkiozun datu
pertsonaletan edozein aldaketa egonez gero, komunikatu egin beharko diguzula. Datuak erabili, zuzendu, ezeztatu eta datu pertsonalen araudiak aitortutako
beste eskubide guztiak erabili ahal izateko, MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.-ko Mutuari idatzi bat (Henao kalea, 26, 48009 Bilbo)
edo mezu elektroniko bat bidali beharko diozu: comiteseguridadlopd@mutualia.es. Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu webgune honetan:
http://www.mutualia.eus/es/datuen-babesa/ Formulario honetan bere datuak sartzen dituen pertsonak baimena espresuki ematen du bere datu pertsonalak,
hala badagokio, komunikabideei, argitalpen espezializatuei, elkarteko enpresei eta antzekoei jakinarazteko Sari honen oinarrietan aurreikusitako bideez,
deialdi honen, bere edukien, partaideen eta emaitzen berri emateko, baita laneko arriskuen prebentzioko jardunbide onak sustatzeko ere. Titularrak irudia
aipatutako helburuaz erabiltzeko ere baimena ematen du. Onartzen dut arestian aipatutako nire datuen tratamendua klausula honetan zehaztutako
helburuekin bat etorriz erabiltzea:
Onartzen dut
Ez dut onartzen
Data eta sinadura ……………………………..

Xehetasun Orria

