GIZARTE SEGURANTZAREN
ETA PENTSIOEN
ESTATUKO IDAZKARITZA

Ezabatu
MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

GSINeko erregistroa

ERRETIRATZEKO ADINAREN KALKULUA
(52 urtetik gorakoen sorospenerako soilik)
Izapide hori Gizarte Segurantzako Egoitza Elektronikoaren bidez (http://sede.seg-social.gob.es) eska
dezakezu, bai ziurtagiri digitalarekin, bai Cl@ve iraunkorrarekin. Gizarte Segurantzako Arreta eta
Informazio Zentro batean ere aurkez dezakezu, sinatuta, aldez aurretik hitzordua eskatu baduzu,
901 10 65 70 / 91 541 25 30 telefonoetan edo www.seg-social.es webgunean.

1. Identifikazio datuak
Izen-deiturak

NAN/AIZ

Gizarte Segurantzaren zkia. Jaiotze-data
Desgaitasun fisikoa
BAI

Sexua

Nazionalitatea

Harremanetarako telefonoa

% 65eko edo gehiagoko desgaitasun maila. tik

Baiezkoan

EZ

Beste pertsona baten laguntza behar du?

BAI

EZ

2. Emakumeen kasuan, erditzeei buruzko datuak
Adierazi, hala badagokio, erditzeen, haurdunaldiko sei hilabete baino gehiagoko abortuen eta adopzioen data, horiek gertatu diren
herrialdea edozein izanda ere, eta betiere batzuk eta besteak Erregistro Zibilean inskribatuta badaude, eta une horretan bizirik dirauten ala ez eta haien adina kontuan hartu gabe.
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Erditze-data
Bizirik jaiotako seme-alaba
kopurua
Abortu kopurua

3. Seme-alabak/adoptatuak edo hartutako adingabekoak zaintzeko onuren onarpenerako datuak, haiengatik eskubidea hartu
nahi denean. Espainian edo atzerrian jaiotako seme-alabak/ Espainian edo atzerrian adoptatuak edo hartutakoak
1 seme-alaba

2 seme-alaba

3 seme-alaba

4 seme-alaba

5 seme-alaba
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Jaiotze-data
Adopzio/harrera
ebazpenaren data

4. Lan datuak
Kotizatu al duzu inoiz Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean? BAI
Atzerrian lan egin al duzu?

BAI

EZ

EZ

Baiezkoan

Herrialdea

Noiztik:

Noiz arte:

Herrialdea

Noiztik:

Noiz arte:

Herrialdea

Noiztik:

Noiz arte:

Langilearen azken lan-harremana 2013/04/01aren aurretik amaitu bazen, amaitzeko zergatia adierazi:
Borondatezko uztea

Nahi gabeko uztea

Langilearen azken lan-harremana 2013/03/31aren ostean amaitu bazen, honako galderei erantzun beharko diozu:
 Lan-harremanaren etete edo amaiera, enplegu-erregulazioko espediente baten
erabakiaren ondorioa izan zen *?

BAI

EZ

 Lan-harremanaren etete edo amaiera, edozein eremuko hitzarmen kolektiboaren*
bidez edo enpresako hitzarmen kolektiboaren* bidez gertatu zen?

BAI

EZ



Izen-deiturak:
 Lan-harremanaren etete edo amaiera, konkurtso-prozesu baten erabakiaren ondorioa
izan zen*?
*



NAN/AIZ

BAI

EZ

Enplegu-erregulazioko espedientean edo edozein eremuko hitzarmen kolektiboen edo enpresako hitzarmen kolektiboen bidez hartutako erabakiak, eta
konkurtso-prozesuetan hartutako erabakiak, 2013ko apirilaren 1aren aurretik onartu, sinatu edo adierazi direnak.

Langilearen azken lan-harremana 2013/03/31aren ostean amaitu bazen eta aurreko ataletan adierazitako egoeraren batean EZ badago,
adieraz ezazu amaieraren zergatia honako zergatiren batengatik gertatu den:
 Iraizpen kolektiboa zergati ekonomikoengatik, teknikoengatik, antolakuntza edo
BAI
EZ
ekoizpen zergatiengatik, Langileen Estatutuaren 51 artikuluaren arabera.
 Iraizpen kolektiboa zergati ekonomikoengatik, teknikoengatik, antolakuntza edo
BAI
EZ
ekoizpen zergatiengatik, Langileen Estatutuaren 52.c) artikuluaren arabera.
 Kontratuaren amaiera ebazpen judizialagatik, uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso
BAI
EZ
Legearen 64 artikuluaren arabera.
 Enpresaburu indibidualaren heriotza, erretiroa edo desgaitasuna, Langileen
Estatutuaren 44 artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe, edo pertsona juridiko
BAI
EZ
kontratatzailearen iraungipena.
 Lan kontratuaren amaiera, lan-agintaritzak egiaztatutako ezinbesteko kasuan,
BAI
EZ
Langileen Estatutuaren 51.7 artikuluan ezarritakoaren arabera.
Nahitaezko soldadutza edo ordezko gizarte-zerbitzua
egiteagatik epealdirik al du?

EZ

Enpresa;

Hobaridun lanak **
BAI

BAI

Baiezkoan:
Noiztik:

Noiz arte:

Sarrera-data

Amaiera-data

Koefizientea

EZ
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** izan ezik
ITSASOA, FEVE eta RENFE
ITSASOA Hobariak

RENFE Hobariak

Urteak

Urteak

eta hilabeteak

FEVE Hobariak
eta hilabeteak

Urteak

eta hilabeteak

AITORTZEN DUT, inprimaki honetan ematen ditudan datuak egiazkoak direla.
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak zure baimena eskatzen dizu edozein Administraziok dituen datu edo dokumentuak medio
elektronikoen bitartez kontsultatzeko eta eskuratzeko, legeak datu horien eskuraketa babesten ez duenean eta horiek beharrezkoak direnean
zure eskaera bideratzeko eta, dagokionean, onartutako prestazioa kudeatzeko:
BAI, baimena ematen dut.
EZ, ez dut baimenik ematen.
OHAR GARRANTZITSUA: Baimena ematen ez baduzu, zure eskaera bideratzeko eta, dagokionean, onartutako prestazioa
kudeatzeko beharrezkoak diren dokumentuak emateko 10 egun balioduneko epea izango duzu.
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak zure baimena eskatzen du eskaera honetan emandako telefono mugikorra, helbide elektronikoa
eta harremanetarako datuak erabiltzeko, Gizarte Segurantzaren arloko jakinarazpenak bidaltzeko.
BAI, baimena ematen dut.
EZ, ez dut baimenik ematen.
ARDURADUNA

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)

HELBURUA

GSINren eskumena den Gizarte Segurantzako Sistemaren prestazioak kudeatzea

LEGEZTATZEA

Botere publikoak erabiltzea

DESTINATARIOS
ESKUBIDEAK

Legez ezarritako edo baimenduz utzitako lagapenak eta transferentziak bakarrik egingo dira.
Datuak ikustea, zuzentzea eta kentzea; baita beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen den moduan.

JATORRIA
INFORMAZIO
-OSAGARRIA

Beste administrazio eta erakunde batzuen datuak biltzen ditugu, legez ezarritako baldintzen arabera.
Informazio osagarri eta zehatza kontsulta dezakezu inprimaki honekin batera erantsitako informazio-orrian,
"DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA" atalean
(e)n, 20

GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTU NAZIONALAREN

(e)ko
Sinadura

ren

(e)an.

-KO PROBINTZIA ZUZENDARITZA

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala
Padre Damián, 4
PK 28036 Madril, ESPAINIA
https://sede.seg-social.gob.es

DATUEN BABESAREN
ORDEZKARIA

Nola jar gaitezke harremanetan Datuen Babesaren Ordezkariarekin?
Gizarte Segurantzako Zerbitzu Juridikoaren Zuzendaritza
Sagasta, 13 - 6ª Solairua
PK 28004 Madril, ESPAINIA
https://sede.seg-social.gob.es

TRATAMENDUAREN
HELBURUA

Zertarako erabiltzen ditugu zure datuak?
Zure datuak eskaera hau ebazteko, eta hala badagokio, aitortutako prestazioa kudeatzeko helburu
nagusiarekin tratatuko dira.
Zure harremanetarako datuak tratatzearen helburua jakinarazpenak egitea eta Gizarte Segurantzaren
inguruko informazioa bidaltzea izango da.
Emandako datu pertsonalak zure prestazioa kudeatzeko beharrezkoak diren bitartean gordeko
dira, edo bere onuradunenak; baita beste helburu batzuetarako ere: artxibatzea, estatistika
publikorako.

TRATAMENDUAREN
LEGITIMAZIOA

Zer da zure datuen tratamendurako legitimazioa?
Lege-arau batek baimendutako botere publikoen erabileran oinarrituko da datuen tratamendua
(66, 71, 72 77 artikuluak eta elkarkideak 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, urriaren
30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, aurrerantzean,
TRLGSS).
Jakinarazpenei eta Gizarte Segurantzaren inguruko informazioen bidalketari dagokionez,
tratamendua baimenaren bidez legeztatuko da. Baimenik ez baduzu ematen, ezin izango duzu jaso
mota honetako bidalketak, hala ere, zure eskaeren egoerari buruzko informazioa eman ahalko
dizugu kanal horien bidez. Horrez gain, jakinarazten dizugu ez duzula zure helbide elektronikorik
eta telefono mugikorraren zenbakirik eman behar, eta ez badiguzu ematen, zure eskaera
izapidetzen jarraitu ahalko duzula.

LAGAPENEN EDO
TRANSFERENTZIEN
HARTZAILEAK

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datuak?
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak bere eginkizunetan lortutako datu pertsonalak
erreserbatuak dira, eta legez agindutako helburuetarako bakarrik erabiliko dira. Ezin zaie
hirugarrenei laga edo jakinarazi, horren helburua GSLOTBren 77. artikuluan berariaz ezarritako
kasuren bat bada, edo beste edozein lege-arautan adierazitako kasuren bat bada.
Nazioarteko araudian oinarritutako eskaera bat bada, zure datuak zure eskaera izapidetzeko
eskumena duten atzerriko erakundeei laga ahalko zaizkie.

INTERESDUNEN
ESKUBIDEAK

Zein dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?
Emandako datu pertsonalei dagokienez, edozein unetan eta datuen babesari buruzko araudiak
ezarritako baldintzetan erabil dezakezu datu horiek ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko
eta aurka egiteko eskubidea, edo tratatzeko baimena ken dezakezu hala eskatu den kasuetan. Hori
guztia, idazki bat aurkeztuz Gizarte Segurantzaren Arreta eta Informazio Zentro batean (CAISS),
edo postaz, edo Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoaren bidez, Datuen Babeseko
Ordezkariaren aurrean. Datu horiek taula honen bigarren atalean daude.
Jakinarazten dizugu zure eskaerari modu egokian ez diogula erantzun uste baduzu, erreklamazio
bat aurkez dezakezula Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean.

JATORRIA

Nola lortzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure eskaeran emandako datuez gain, beste administrazio eta erakunde batzuetatik beste datu
pertsonal batzuk biltzen ditugu, arautegia betez, administrazio-jarduera arintzeko eta errazteko.
Datuetarako sarbide horiek lege-maila duten arauek babesten dituzte.
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TRATAMENDUAREN
ARDURADUNA

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es

