
Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 
• Arduraduna: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia) – Datuak Babesteko Kontaktu

Delegatua: dpd@umivale.es 
• Helburua eta Legezko Oinarria: Gizarte-segurantzako esparruan dagozkion prestazioen kudeaketa administratiboa, laguntzazkoa eta ekonomikoa bideratzea. Tratamendu hau 

gauzatzen da umivale Mutua Gizarte-segurantzaren kidea izatetik sortzen diren behar legalak aplikatzen direlako. 
• Hartzaileak: Zerbitzuak eskaintzen dituzten eta datu pertsonalen atzipena duten hirugarren hornitzaileak. Gizarte-segurantza eta horren menpeko erakundeak. Epaitegiak eta Auzitegiak.

Bankuak, aurrezki kutxak eta landa kutxak.  
• Eskubideak: Zenbait tratamendu eskuratu, zuzendu edo ezabatu ditzake, edo horiei uko egin diezaieke; bestalde, tratamendua murriztu dezake, eramateari uko egin diezaioke eta bere 

datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritzen den erabakiari uko egin diezaioke. Idatziz, honako helbidera bideratutako eskaeraren bidez: umivale, Gizarte-segurantzarekin 
batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia). Zuzen-zuzenean gure edozein zentrotan, ondoko posta elektronikora mezu bat 
bidalita: dpd@umivale.es 

• Informazio gehigarria: Datuen babesa dela eta, informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta dezakezu ondoko estekan: https://www.umivale.es/protecciondedatos

LANGILEAREN ADIERAZPENA (Jarduera ezeko sistema) 

.....................................................................................................................................Jn./And., 

........................................................ NAN/AIZ-arekin 

edo haren izenean ..................................................................................................... Jn./And., 

........................................................ NAN/AIZ-arekin 

ADIERAZTEN DU 

aldi baterako ezintasuna ordainketa zuzen baten bidez egiteko harira, ................................ 

(e)ko data duen espedientea baimentzeko 

• (markatu eremu bat)

¨ ez dagoela jarduera ezeko sisteman sartuta (0161 araud.) 

¨ 1jardueren ezeko sisteman sartuta egonik (0161 araud.), horrek behartzen dituen 
Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela. 

1 Kasu horretan, gehitu baja medikua hartu aurretiko bi hileetako ordainagiriak

• Egiazkoak direla jarraian adierazten dituzun datuak eta umivaleri jakinarazi beharko
dizkiozula haietan gerta daitezkeen aldaketa guztiak nahitaez. Gainera, adierazpen
honetan emandako okerreko informazio baten ondorioz oker jasotako zenbatekoak
itzultzeko konpromisoa hartzen duzula.

___________________(e)n, 20___(e)ko _______________(a)ren ___________(e)an. 
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