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Datuak Babesteko Agintaritzaren Bulegoak eskerrak eman
nahi dizkie ondoko erakundeei laguntzeagatik eta materiala
erreproduzitzen uzteagatik.
Amnistia Internazionalaren Irlandako Saila, Basileako Ana
Frank Fondoa, Estatistikako Bulego Nagusia, Askatasun
Zibilen Irlandako Kontseilua, Hezkuntzako Teknologiaren
Kontseilu Nazionala, Informazio Agintaritzaren Bulegoa, Irlandako Prentsa Kontseilua eta The Scotsman egunkaria.
Era berean, Datuak Babesteko Agintaritzaren Bulegoak eskerrak eman nahi dizkie Kilkenny-ko St. Kieran’s College bigarren hezkuntzako ikastetxeko irakaslea den Deirdre Phelan
andreari, hainbat materia eta ariketa praktiko egiteagatik, eta
Bigarren Hezkuntzako Laguntza Zerbitzuko (Hezkuntza eta
Zientzia Saila) CSPEren (Hezkuntza Zibikoa, Soziala eta Politikoa) koordinatzaile nazionala den Conor Harrison jaunari.
Era berean, ikastetxe hauei ere eskerrak eman nahi dizkiegu,
bulego honen komunikazioen programaren zenbait alderdi praktikan jarri zituztelako 12-18 urte bitarteko gazteekin
2007an.
Coláiste Íosagáin, Portarlington, Co. Laois.
Coláiste Naomh Cormac, Kilcormac, Co. Offaly.
Patrician College, Ballyfin, Co. Laois.
St Mary’s Secondary School, Edenderry, Co. Offaly.
Mountmellick Community School, Co. Laois.
Ard Scoil Chiaráin Naofa, Clara, Co. Offaly.
Ardscoil Rath Iomgháin, Rathangan, Co. Kildare.
0

Ester ona jada adierazita dago Irlandako Datuak Babesteko Agintaritaritzaren

Bulegoren hezkuntza materialaren jatorrizko edizioan.

Hezkuntza baliabide honen edizio egokituari dagokionez,
egokitzapenean parte hartu duten bulegoek eta datuak
babesteko agintaritzek eskerrak eman nahi dizkiete ondoko
erakunde hauei:
Eusko Jaurlaritzari eta, bereziki, Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailari, hezkuntza material honen egokitasuna
aztertzen laguntzeagatik eta berrikuspena egiteagatik.
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PRESTAKUNTZA BALIABIDEARI
BURUZKO OHARRA
Hezkuntza programa hau diseinatu da pribatutasunaren balioaz eta datu pertsonalak
eta horiek babestu beharraz hausnartzeko eta sentsibilizatzeko lagungarri izateko; eta
aproposa da halako kontzeptuak lantzeko egokiak izan daitezkeen gai edo ikasgaietan
erabiltzeko, bai eta tutoretza saioetan nahiz eskola orientabidean.
Irakasleek ez dute zertan baliabidea oso-osorik, hasieratik bukaeraraino, erabili
ikasleekin. Programak legediaz gain, “eskubideak eta erantzukizunak” bezalako
eskubideak ere lantzen ditu. Programaren xedea da irakasleek baliabide honetako
elementu batzuk hautatzea bestelako hezkuntza baliabide batzuekin batera, eta Lehen
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako geletan erabiltzea ikasgai hauetan besteak
beste: Hezkuntza etiko-zibikoa, Herritartasuna eta Giza Eskubideak, Teknologiak edo
Informatika.
Edozelan ere, uste dugu baliabide honek curriculum guztietarako balio duela eta berdin
erabil daitekeela Bigarren Hezkuntzako nahiz Batxilergoko beste ikasgai batzuetan ere.

SARRERA
Pribatutasuna eta datu pertsonalak babestu
beharra herritartasunaren ezaugarrietako bat
dela konturatu eta horretaz jabetzen garenean,
beste balore eta jarrera positibo batzuk ere
geureganatzen ditugu, esate baterako, giza
eskubideekiko ardura, denon ongizatearekiko
ardura eta legearen agintearekiko begirunea.
Horietaz gain, badago beste helburu nagusi
bat eta da konturatzea nola eragin dezakeen
teknologiak pertsonen pribatutasunean.
Datu-babesaren kontzeptuaren jatorria Bigarren Mundu Gerraren ostean sortu zen eta
pribatutasunerako eskubideari hertsiki lotuta
dago. Garai hartan hasi ziren estreinako oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak aintzat
hartzen, eta orduan hasi ziren Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsala (GEAU) bezalako beste aldarrikapen batzuk eta nazioarteko gutunak egiten.
Harrez geroztik, aurrerapen teknologikoa izugarria izan da, eta horrek ekarri duen ondorio
bat izan da gero eta arreta handiago jarri beharra datu pertsonal kopuru eskergen prozesamenduetan. Datu-babesaren ardatza da datu
pertsonalen tratamenduak babesteko behar
diren neurriak ezartzea, kontuan izanda tratamenduak era askotakoak izan daitezkeela
(eskuzko fitxategiak, datu-baseak, telebistazirkuitu itxiak, irudien bankuak eta telekomunikazio mugikorrak). Gaur egun, datu-babesaren oinarrian lege multzo bat dago, datu
pertsonalen babesa arautzen duten oinarrizko
printzipioak biltzen dituena, bai nazio mailan
bai nazioartean.
Teknologia berrien garapena ikusita, munduko herrialde askok kontrol agintaritzak
sortu dituzte, datu pertsonalen babesarekin

lotutako ororen bilakaera gainbegiratzeko.
Esate baterako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD) Espainian datubabesari buruzko legedia betetzen dela
gainbegiratzen du, eta, horretarako, aholkularitza eman eta egon litezkeen lege urraketak ikertzen ditu, eta gune bat ere eskaintzen
die partikularrei bertan aurkezteko haien datuekin, eta egoera jakin batzuetan, egindako
erabileren gaineko kexak. Eta Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko (APDCM), Kataluniako (APDCAT) eta Euskadiko (DBEB) agentziek, bakoitzak bere eskumen esparruan,
kontrolatzen dute administrazio publikoek
datu-babesaren esparruko araudia betetzen
dutela, haien eginkizunak burutzeko datu
pertsonalak kudeatzen dituztenean.
Era berean, datuak babesteko agentzia
guzti horiek lankidetzan dihardute Europan
eta nazioartean, hainbat forotan, lan taldetan eta mintegitan parte hartuz. Bereziki
azpimarratzekoa da Europako Batasuneko
lan talde bat. Lan taldearen kide dira, besteak
beste, Europako Batasuneko datuak babesteko agintaritzak eta Europako Batzordearen
ordezkari bat. Taldeak “29. Artikuluko Lan Taldea” du izena, eta erakunde independentea
izateaz gain, Europako Batzordeari aholkularitza emateko eskumena du.
Baliabide honek batez ere azaldu nahi du
datu-babesa nola sortu den, gertakari beregain bezala, pribatutasunaren gai orokorretik aldenduta. Hala eta guztiz ere, material
honek eskaintzen dituen jarduera eta lan
asko pribatutasunaren alde garrantzitsuenei buruzkoak dira, eta pribatutasunaren
oinarrizko ezagutza dute ardatz.
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Baliabide honek ikuspegi kontzeptuala du
oinarritzat, eta ikasleak herritar aktibo, kontziente
eta arduratsuak izatea da bere helburu behinena.
Herritartasunaren kontzeptua da ikastaroaren
kontzeptu garrantzitsuena, eta baliabidean
erabiltzen den materiala beste funtsezko
bi kontzeptu hauei estu-estu lotuta dago:
“Eskubideak eta Erantzukizunak” eta “Legedia”.
“Eskubideak eta Erantzukizunak” eta “Legedia”
kontzeptuak pribatutasunaren eta datu-babesaren
ikuspegitik abiatuta lantzearen arrazoia da
ikasleek herritar aktiboaren kontzeptuaren
ikuspegi berri bat eskuratzea.
Baliabide honek lau unitate nagusi ditu. Unitate
bakoitzak hainbat helburu, kontzeptu, jarrera,
ezagutza eta trebezia azaltzen ditu, eta hainbat
jarduera eskaintzen ditu aukeran egiteko. Gelan
egiteko moduko jarduerez gain, hainbat ariketa
osagarri ere ematen dira “Jarraipen Jarduerak” eta
“Ekintzarako Zenbait Ideia” ataletan.
∞ 1. Unitatea: unitatearen xedea da
pribatutasunaren kontzeptua zer den azaltzea,
horretarako, familia girotik abiatu eta hain ohikoak
ez diren bestelako egoerak proposatuz, adibidez,
George Orwellen Anaia Handia liburua, eta ospea
eta pribatutasunaren arteko harremana.
∞ 2. Unitatea: unitate honetan erakusten
da noiztik hartzen den pribatutasuna gizaeskubidetzat.
∞ 3. Unitatea: unitate honek datu-babesari
buruzko legedia azaltzen du, testuinguru
nazionalean eta globalean.
∞ 4. Unitatea: unitate hau teknologiaz ari da,
eta berrikuntzak pribatutasunean duen eraginaz.
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JARDUERAK
Ikaskuntza aktiboa bultzatzen duten
metodologiak erabiltzen dira. Hona hemen:
∞ Eztabaida egituratua
∞ Kasuen azterketak
∞ Grafikoak
∞ Eztabaidak
∞ Errepresentazioak
∞ Idazketa sortzailea
∞ Ikusmen estimuluak

IKASLEEN
TZAKO
ORRIAK
Fotokopia adierazten duen sinboloak (ikusi
behean) esan nahi du zein orrialde fotokopiatu
eta eman behar zaizkien ikasleei.
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1. UNITATEA
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Zer da pribatutasuna?
Pribatutasuna etxean
Anaia Handia
Ospea eta pribatutasuna
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∞ 1. Pribatutasunaren kontzeptua ulertzea.
∞ 2. George Orwellen liburuko “Anaia Handia”ren
egoera ezaguna aztertzea.
∞ 3. Pribatutasuna eta gazteen ideia aztertzea,
ohikoa ez den testuinguru bat erabiliz.
∞ 4. Jardunbide egokiei buruzko zenbait 		
orientabidez jabetzea, pribatutasuna eta 		
komunikabideei dagokienez.

TU
KONTZEP

AK

∞ Eskubideak eta erantzukizunak.
∞ Legedia.

J ARR E RAK
O AK
E TA B A L I
∞ Aztertzea ea pribatutasuna zergatik den hain
garrantzitsua eta zergatik errespetatu behar 		
den.
∞ Eskubideez kontzientzia hartzea.

EZAGUTZAK
∞ Nola definitu daitekeen pribatutasuna.
∞ Pertsonen pribatutasunerako eskubidea 		
oztopatzeko edo urratzeko arriskuak.
∞ Pribatutasuna galtzeak dakartzan ondorioak
alderdi materialetik pribilegiatuak diren 		
pertsonengan.
∞ Pribatutasuna giza-eskubidetzat hartuta.

TR E B E TAS

U N AK

∞ Komunikazioa – eztabaida, debatea,
taldeko lana, rol jokoak, entzuketa ariketa.
∞ Azterketa – komunikabideak, marrazki
bandak, irudiak eta egoerak.
∞ Idazketa sortzailea.		

TEA
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IRAKASLEAK

ZER DA PRIBATUTASUNA?
Aztertu beheko alderdi hauek ikasleekin batera

BAKEAN UTZ ZAITZATEN DUZUN
ESKUBIDEA
Pribatutasunerako eskubideak esan nahi du eskubidea duzula besteek bakean utz
zaitzaten. Iluntzean etxeko errezelak zabaltzen ditugu iluntasuna ez sartzeko, eta
argiak pizten ditugu. Errezelak itxi ostean, kanpotik ezin dute ikusi zer egiten dugun.
Guretzat, etxe barrua familiak eta lagunek erabiltzeko gordetako tokia da. Gure toki
pribatua da.

DOKUMENTU PERTSONALAK
Gainera, gure dokumentu pertsonal batzuk ere pribatuak izatea nahi dugu –esate
baterako, ia familia guztiek dute etxean kutxa edo artxibategi bat, familiako kideei
buruzko agiriekin: jaiotza egiaztagiriak, emaitza akademikoak, etxearen eskriturak edo
ibilgailuaren matrikulazio agiriak. Inork ez du agiri horiek zertan ikusi, eta leku seguruan
gordeta izaten ditugu.

NORBERE GAUZAK
Etxean ditugun beste gauza batzuk balio sentimentala izaten dute. Zenbaitetan,
etxean ipini nahi izaten ditugu, adibidez, etxekoen argazkiak, urtebetetzeetako
txartelak, esne-hortzak, ile-xerloak edo markoan sartutako titulu akademikoak. Gauza
guzti horiek erakusten ditugu poztasunagatik, eta etxekoekin, senideekin eta bisitekin
partekatzeko.

Pribatutasunerako eskubideak esan nahi du eskubidea duzula besteek bakean utz zaitzaten eta zeure bizitza zeuk bizitzeko, ahalik eta traba gutxienarekin.

TEA
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2
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PRIBATUTASUNA ETXEAN
Fotokopiatu hurrengo orria eta banatu ikasleen artean.
Pribatutasunari buruzko eztabaida egituratu bat hasi, diagramaren ikusmen estimuluak erabiliz.

HELBURU

AK

Ikasleei pribatutasunaren gaia aurkeztea, kontrajarrita dauden bi irudi aztertuz.
“Iluntzean errezelak ixtea” dioen metafora erabilita, eskatu taldeari honelako egoera bat irudikatzeko: jendeak
etxe barruan egiten duguna ikusten du eta guk ezin dugu ezer egin horren aurka.
Era berean, eskatu ikasleei ondoko orrian ikusten diren kontrajarritako eszena biak (kanpoa/barrua) aztertzeko.
Eska iezaiezu pentsatzeko ea nola sentituko ziren haien etxea balitz eta kanpoko edonork izango balu barruan
gertatzen denaren berri. Eta kanpoko pertsona horrek ...
∞ Xabier eta bere neska-lagunaren arteko elkarrizketa entzun ahal izango balu.
∞ Etxekoek ikusten dituzten telebista saioen eta DVDen zerrenda bat egin ahal izango balu.
∞ Ordenagailuan ditugun familiako argazki-bildumak ikusi eta kopia elektroniko bat egin ahal izango balu.
∞ Familiaren bankuko kontuan sartzeko pasahitzak eta erabiltzaileen izenak kopiatu ahal izango balitu.
∞ Beatrizen sekretuaz enteratuko balitz.
∞ Zehatz-mehatz jakingo balu zenbat diru duen familiak etxean edonoren eskura, sukaldean edo beste 		
lekuren batean?
Egoera ikusita, zer da ikasleentzat kezkagarriena?
Azkenik, eska iezaiezu aztertzeko ea zein desberdintasun dagoen etxea zaintzeko modu horren eta etxean
lapurtzearen edo bizilekua bortxatzearen artean.
Ikasleekin eztabaidatu honakoa
Lapurrak etxeetan sartu eta gauzak lapurtu edo apurtzen dituzte. Baina, pertsonen bizitza pribatuan ere sar
daitezke eta pertsonen ohiturak eta egiten dutena zelatatu eta jendearen elkarrizketak entzun. Eta hori ere epe
luzera kaltegarria izan daiteke.

ONDORIOAK
Galdera: Zer da pribatutasuna?
Erantzuna: Zuk duzun eskubidea bakean utz zaitzaten.
Galdera: Nor egon beharko zen bere pribatutasunaz arduratuta?
Erantzuna: Pertsona guztiak.

FOTOKOPIA EGIN

TEA
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1.2

Ama familiakoen argazkiak igotzen ari da
Interneten. Hori egin ondoren, bankuko
operazio batzuk egiteko asmoa du.

Beatrizek 13 urte ditu eta sekretu bat ari da
kontatzen Aneri, 17 urteko ahizpa nagusiari.
Beatriz denda batean lapurtzeagatik salatu
zuten, baina azkenean salaketa bertan
behera geratu zen. Beatriz oraindik kezkatuta
dago, dendakoak gurasoekin harremanetan
jar daitezkeelako.
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IKASLEAK

Aita herriko futbol taldeko diruzaina da, eta
azken diru-bilketan jasotako dirua zenbatzen
ari da.

Xabierrek 16 urte ditu eta neska-lagunarekin
telefonoz hitz egiten ari da telebistan futbol
partida bat ikusten duen bitartean.
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.
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ANAIA HANDIA
GEORGE ORWELLEN LIBURUAN
Oso garrantzitsua da ikasleei azaltzea zer esan nahi duen
eta nondik datorren “Anaia Handia” terminoa. Ondoko
orrialdeko irudia erabilgarria izan daiteke horretarako.
Fotokopiatu eta erretroproiektore batean edo Power
Pointeko diapositiba moduan erabil dezakezu.

George Orwellek Anaia Handiaren menpe zegoen
mundu bat islatu zuen 1984 liburu ospetsuan. Liburua 1949an argitaratu zuten, Espainiako Gerra
Zibilaren eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren.
Orwellek etorkizuna ikusteko ahalegin berezia egin
zuen liburuan, eta bertan “alderdiko militantziak”
erabat ukatzen du “norbanakoen askatasuna”. Gainera, “Estatuak” zaintzapean ditu beti herritarrak,
bitarteko oso sofistikatuen bitartez.
“Anaia Handia” terminoak liburu horretan du jatorria.
Imajina ezazue gure herria George Orwellen “Anaia
Handia” bezalakoa dela, beti zaintzapean gaudela
eta gobernuak gutaz dena jakin nahi duela.
“Egiaren Ministerioak” (Gobernuaren sail bat da)
propaganda zabaltzen du gobernuaren pentsamoldea zabaltzeko eta txertatzeko herritarrengan. Toki
guztietan daude “ANAIA HANDIA BEGIRA DUZU”
dioten kartelak, eta benetan pentsatzen duguna
eguneroko batean idatziz gero, heriotza kondena
ezar diezagukete. Herri honetan “pentsamendua
kontrolatzeko poliziak” “pentsamendu krimena”
egiteagatik sala gaitzake eta maitemintzea ere legez kanpokoa da....

FOTOKOPIA EGIN
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ANAI
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ANAIA HANDIA
GEORGE ORWELLEN LIBURUAN

HELBURU

A

∞ Ikasleak motibatzea aztertzeko beste era bateko gizarte bateko gobernu edo Estatu 		
batek norbanakoen askatasunak nola murriztu ditzakeen, pribatutasunerako 			
eskubidea barne.
Fotokopiatu hurrengo orrialdeko jarduera orria eta banatu.

ZER IKUSIA DUEN JARDUERA
∞ Eskatu ikasleei idatziz adierazteko zein izango litzatekeen haien beldurrik 		
handiena “Anaia Handia” beti zelatatzen izango balute.
∞ Horretaz gain, eskatu azaltzeko ea zein alde on ikusten dioten “Anaia Handia”
inguruan izateari.
Banatu ikasleak bi taldetan, iritziak eta usteak elkarren artean trukatzeko.

ZER IKUSIA DUEN JARDUERA /
ETXEKO LANAK
∞ Eskatu ikasleei “Anaia Handia” irudikatzen duen poster bat diseinatzeko edo 		
olerki bat sortzeko. Posterra era askotakoa izan daiteke: krokisa, irudia, sinboloa,
argazkia, aldizkari bateko irudia, grafikoa edo marrazki banda.
∞ 1984 nobelako zenbait pasarte bilatu (Interneten erraz topa daitezke) eta hautatu
kapituluren bat ikasleek irakurtzeko. Gero, honako galderari erantzuteko eskatu:
George Orwellek egindako iragarpenik gertatzen da gure gizartean? Zein eginkizun
du teknologiak 1984 liburuan?
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Imajina ezazu ondoren azaltzen dugun egoeran bizi zarela. Aukeratu 1etik 10era arteko puntuazioa
ondoko egoeretan adierazten den kontrola zein zorrotza den adierazteko. Adibidez, zure ustez
txokolatea murriztuta egotea ez bada arazo larria, 3ko puntuazioa aukera dezakezu zorroztasun
eskalan. Ondoko taulan jasotako “Anaia Handia” erako egoera guztiak George Orwellen 1984
liburutik aterata daude.

GALDETEGIA
Testuingurua: Anaia Handia

Kalifikazioa (1-10)

Helikoptero bat dabil auzoa patruilatzen eta etxeetako lorategi eta leihoak
arakatzen.
Debekatuta dago egunerokoak idaztea.

Kamera bat dago zure etxeko gela bakoitzean eta familiak egiten duen
guztia grabatzen du etengabe.
Txokolatea murriztuta dago. Hilean 15 gramo (txokolate tableta erdi)
erosi ahal izateko ere nortasun agiria aurkeztu behar duzu.
Gobernuari buruzko pentsamendu txarrak badituzu, “pentsamendua
kontrolatzeko poliziak” atxilotu egin ahal zaitu eta epaiketarik egin
gabe kondenatu.
Etxeko egongelan duzun pantaila lauko telebista bat asteko zazpi
egunetan ari da gobernuaren propaganda ematen etengabe. Bolumena
jaitsi ahal da apur bat, baina ezin da itzali, ez eta kanalik aldatu ere.
Maitemintzea delitua da.

Urtean 3.000 euroko balioko kupoiak ematen dizkizute arropa erosteko.
Pijama batek 600 kupoi balio du.
Gobernuak “errealitatea kontrolatzen du”. Etengabe berrikuste du
historia. Gobernuak esaten badu “ez, hori ez da sekula gertatu”, orduan
erregistro historiko guztiak aldatu egiten dira. Sarri galdetzen diozue
zeure buruari ea benetan ondo dabilen.
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OSPEA ETA PRIBATUTASUNA

HELBURU

A

∞ Ikasleak bultzatu pribatutasunaren gainean gogoeta egin dezaten. Horretarako, 		
egungo kultura modernoan gertatzen den egoeraren bat hautatu. Egoera herritarren 		
bizitza pribaturako eskubideari buruzkoa izan beharko da.

Maiz pertsona ospetsuen, errege-erreginen familia eta
ahaideen eta bestelako pertsona publikoen bizitza pribatua
komunikabideen jo puntuan egoten da. Ohikoa izatean da
paparazziak horrelako pertsonaien bizitzan muturra sartzen
ibiltzea. Baina, muturra familiako kideen bizitzan ere
sartzen dutenean, pertsonaiek neurriak hartu behar izaten
dituzte pribatutasuna babestu nahi badute.
Oharra: Fotokopia ezazu ondoko orrialdean dagoen kasua,
gelan banatzeko. Azaldu ikasleei Carolina printzesari
gertatutakoak aurrekaria ezarri zuela, ez hainbeste bera
zelako, baizik eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira
heldu zelako kasua eta Auzitegiak printzesaren aldeko epaia
eman zuelako. Erresuma Batuan badago antzeko beste
kasu bat jakitea merezi duena: pertsonaia ospetsuetan
espezializatutako prentsa-agentzia batek hainbat argazki
atera zizkien paseoan zebiltzala Harry Potteren nobelak
idatzi zituen JK Rowling-i, senarrari eta haur jaioberriari.
JK Rowlingek galdu egin zuen prentsa-agentziaren aurka
Auzitegi Nagusian izandako epaiketa, baina epaiaren aurka
egiteko prest agertu da.
Beste horrelako kasu asko daude, ospearekin, famatu
izatearekin eta bizitza pribatuaren babesarekin lotuta.
Entzutetsua izan da Galesko Dianari gertatutakoa; izan ere,
Ingalaterrako Carlos printzearen emazte ohia zena, kotxe
istripu batean hil baitzen, atzetik segika zituen prentsa
arrosako kazetari batzuengandik ihesi zihoala.
Oharra: Hona Datuak Babesteko Espainiako Agentziak
(AEPD) ateratako hainbat ebazpen, Interneten eta bestelako
komunikabideetan zabaldutako informazioa dela eta,
herritar batzuk egindako erreklamazioen ondorioz.
Espainian auzitegiek hainbat epai eman dituzte
informaziorako eskubidearen eta ohorerako, norberaren
eta familiaren intimitaterako, eta norberaren irudirako

eskubidearen arteko talkaren gainean. Konstituzioaren
arabera, horiek denak oinarrizko eskubideak dira.
Azpimarratzekoa da gai honen gainean Konstituzio
Auzitegiak eratu duen doktrina, esaten duelako
informaziorako eskubidea gainetik dagoela, baina, hala
ere, nahitaezkoa izan beharko dela “informazioa garrantzi
publikoa duen zerbaiti buruzkoa izatea, hau da, notizia
izatea eta egiazkoa”.
AEPDk ere horrelako hainbat kasu izapidetu ditu, eta
datu-babeserako oinarrizko eskubidearen eta adierazpen
askatasunaren arteko oinarrizko eskubideen arteko
ustezko talken gainean ebatzi behar izan du, zein eskubide
nagusitzen den argitzeko; eta, horretarako, honako faktore
guzti hauek aztertu behar izan ditu: nolako informazioa
den, informazioaren helburua, ea egiazkoa den, ea interes
orokorren batek eraginda eskuratu den informazioa eta ea
arrazoizkoa izan den.
Auzi hori dela eta, AEPDk informaziorako eskubidea jarri
du besteen gainetik ebazpen gehienetan -batez ere,
komunikabideek egindako datu pertsonalen zabalkundeari
buruzkoetan-, baina, baldin eta komunikabideek
zabaldutako informazioa arrazoizkoa eta egiazkoa zela,
eta garrantzi publikoa zuela eta interes orokorreko gai
publikoei buruzko zela iritzi badio. Edozelan ere, AEPDk
kontrako ebazpenak ere eman izan ditu, uste izan duenean
informaziorako eskubidea besteen gainetik jartzeko
baldintzak ez direla bete. Esate baterako, kasu batzuetan
zehapenak ezarri dizkie hirugarrenen datuak argitaratu
dituztenei halako edo bestelako web orrietan baimenik
gabe; beste zenbaitetan foroetan, sare sozialetan, bideo
atarietan eta informazioaren gizartearen beste zerbitzu
batzuetan irudiak edo bestelako datu pertsonalak
ezerezteko eskubidea ere babestu izan du.
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Irakurri ondoko gertakaria eta aztertu
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Carolina printzesa Hannoverko eta Monakoko
printzesa da. Grace Kelly zinema izar
amerikarraren alaba zaharrena da.
Grace Kelly eta Rainiero III.a printzea ezkondu
zirenean 1956an, Gracek aktore lana utzi zuen
eta Monakora joan zen bizitzera. Grace printzesa
beti egon zen publikoaren jomugan, harik eta hil
zen arte trafiko istripu batean 1982an. Ordurako
bere seme-alabak (Carolina printzesa, Estefania
printzesa eta Alberto printzea) Europako
komunikabide guztien arreta gunearen erdierdian zeuden.
90. hamarkada bukaera aldean Carolina
printzesak Alemaniako hainbat aldizkari salatu
zituen eta epaitegietara eraman zituen, bera,
senarra eta seme-alabak erosketak egiten,
kirola egiten eta jatetxe batetik irteten erakusten
zituzten hainbat argazki argitaratzeagatik.
Alemaniako epaitegiek ezetsi egin zuten
Carolinak, komunikabideei argazkiak argitaratzea
debekatzeko, aurkeztu zuen salaketa. Hala ere,
epaitegiak seme-alaben argazkiak argitaratzea
debekatzearen alde agertu ziren.
Epaitegien erabakiaren berri izan eta gero,
Carolinak bere pribatutasunerako eskubidea

aldarrikatu zuen eta Giza eskubideen Europako
Auzitegira (Estrasburgo) jo zuen. Europako
Auzitegiak adierazi zuen Carolina printzesaren
pribatutasuna urratu zutela benetan, Giza
Eskubideak Babesteko Europako Konbentzioaren
(1950) 8. artikuluaren arabera, pertsona orok
duelako eskubidea bere bizitza pribatua,
familia bizitza, bizitokia eta korrespondentzia
errespetatu dezaten.

Espainiako legedia
Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluak ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako,
eta bakoitzaren irudirako eskubidea bermatzeaz gain, egoitzaren bortxa-ezintasuna onartzen du,
komunikazioen sekretua bermatzen du, eta, bereziki, arautzen du legeak informatikaren erabilera
mugatuko duela, herritarren ohorea eta familia intimitatea bermatzeko eta herritarrek eskubideak
eta askatasunak bete-betean erabil ditzaten bermatzeko.
Era berean, esan behar da pribatutasunerako eskubidea argi eta garbi dagoela jasota Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean (GEAU). Aldarrikapena 1948an idatzi zen.
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Paparazziengandik ihesi

Irakurri ondoren azaltzen den egoera eta hurrengo orriko ariketa egin.
Imajina ezazu bikote ospetsu baten semea
edo alaba zarela. Komunikabideak etengabe
ari dira bai zuri bai zure familiari segika, toki
publikoetan zaudenean zuen irudiak hartu nahi
dituztelako. Argazkiak argitaratzen dituzte eta
bertan agertzen zarete estreinaldi batera joaten,
lagunekin eskolara joaten, futbolean jolasten
edo gauez kalera irteten zinema joateko edo
baten batekin geratzeko. Zenbaitetan zure
bizimodua zirraragarria eta liluragarria da,
baina beste zenbaitetan arrunta. Horregatik,

uste duzu ez duzula zertan jasan paparazzien
jazarpena eguneroko bizitzan. Eta ez duzu
ulertzen zergatik xahutu behar duen zure
familiak eta bere abokatu taldeak hainbeste diru
eta denbora lege kontuetan eta auzitegietan
eskatzen paparazziei debekatzeko argazkiak
ateratzea. Ulertzen duzu jende askori gustatu
egiten zaiola pertsona ospetsuen eta euren
familien argazkiz betetako aldizkariak erostea,
baina zuri egiten dizuten kalteaz jabetzea nahi
duzu. Era berean, onartzen duzu pertsonaia
ospetsu batzuen seme-alabak etengabe ari
direla komunikabideen arreta deitzen.

Aurten zuri eta zure arreba/ahizpari buruzko hainbat argazki
agertu dira egunkari eta aldizkarietan

Futbolean jolasten

Oskar sariak
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Pertsonaia ospetsuaren
seme nerabea medikuarena
doa aknea duelako
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Idatzi idazki xelebre eta barregarri bat prentsara bidaltzeko eta eskatu bakean utz zaitzatela.
Zure idazkia ganorazko hainbat egunkaritan argitaratzea espero duzu, modako aldizkeriek eta
prentsa arrosak bakean utz zaitzaten. Ondo iruditzen zaizu ekitaldi publikoetan zaudenean
ateratzen badizkizute argazkiak. Idazkian gogorarazi ahal diozu prentsari legez adin txikikoa
zarela eta zure erara hazi nahi duzula, arropa edo moda kontuetan hanka sartuz, lagun berriak
eginez, eta zure erara ibili, etengabeko zaintzapean egon beharrik gabe eta komunikabideen
esamesen menpe bizi gabe.
Segidan idatzi zure eskaera: abestia, olerkia edo gutuna izan daiteke.
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OSPEA ETA PRIBATUTASUNA

HAINBAT IDEIA EKINTZARAKO
∞ Aurreko egoera kontuan hartuta, antola ezazu lehiaketa bat ikasle bakoitzak, bakean 		
uzteko eskatuz, prentsari idatzitako olerkiekin, abestiekin edo gutunekin eta bertan 		
adierazitakoarekin. Anima itzazu ikasleak idazkiak egin eta epaimahai bati aurkezteko.
Hainbat sari bana daitezke, bai eta sari “nagusi bat” ere.

JARRAIPEN JARDUERAK
∞ Eraman itzazu ikasgelara pertsona ospetsuak, esamesak eta modako kontuak
argitaratzen dituzten aldizkari ezagun batzuk. Zatitu gela hainbat taldetan, eta
agindu talde bakoitzari aldizkariak aztertzeko eta abeslarien, modeloen, aktoreen,
futbol jokalari ospetsuen eta horien denen familiakoen argazkiak bilatzeko.
Segidan honako gaiei buruz eztabaidatu (eta ondorioak idatziz jaso, eztabaida
bukatzen denean, ikasleei esateko):
∞ Zenbaitetan argazkietan agertzen diren pertsonaien aurpegiak lausotuta ikusten
dira (nahita gaizki fokatuta), eta beste batzuetan, ordea, aurpegiak argi ikusten
dira. Zure ustez, zergatik gertatzen da hori?
∞ Pertsonaia ospetsuei eta haien seme-alabei ateratzen dizkieten argazki guztiak
ekitaldi publikoetako agerraldi ofizialetan hartutakoak dira?
∞ Zer uste duzu aldizkari batekin esklusibak izenpetzen dituzten guraso ospetsuei
buruz, familia guztia etxean erakusten duten argazkiak argitaratzen utziz?
∞ Ba al dago aldizkariren bat besteak baino kontu handiagorekin jokatzen duenik?
zure ustez denak antzera samar jokatzen dute?
∞ Askotan pertsonaia publiko ospetsuek erretratuak eta argazki ofizialak dituzte
gogokoen, esate baterako, politikariek. Zergatik uste duzu prentsari ez zaizkiola
hainbeste interesatzen horrelako argazkiak? ?
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OSPEA ETA PRIBATUTASUNA
Eztabaidak sortzeko ikasgelan erabiltzeko
informazio osagarria.

PRIBATUTASUNEKO
ESTANDARRAK
Komunikabideen esparrua
Herrialde askotan kazetaritza arloko industria
eta kazetariak bildu egiten dira argazkietan
ager daitezkeenekin, eta Jardunbide Kodeak
adosten dituzte halakoetan erabiltzeko. Kode
horiek nola jokatu behar duten arautzen
dute, adin txikikoen argazkiak barne. Arauak
ez dira beti betetzen, baina nola jokatu
adierazten dute.
Adibidez, Espainiako Kazetarien Elkarteen
Federazioak Kazetaritzarako Kode
Deontologikoa onartu du. Kodearen 4.d
artikulua adin txikikoen intimitaterako
eskubideari buruzkoa da, eta 6. artikuluak dio
informazioa ematen duten pertsonek ezin
izango dietela adin txikikoei elkarrizketak
egin, argazkiak atera edo irudiak grabatu,
baldin eta delituzko jarduerak edo
pribatutasunaren esparruko jarduerak
badaude tartean.
Beste adibide bat da Latinoamerikarako
Komunikazio Gaitasuneko Zentroak
argitaratutako Etika Alderatuaren
Eskuliburua. Eskuliburuak munduko
egunkari garrantzitsuenek baliozkotutako
kazetaritzako zenbait printzipio etikoprofesional aztertzen ditu eta adin txikikoen
gaiari heltzen die (ikusi hainbat pasarte
eskuineko zutabean).

ADIN TXIKIKOAK
“Berez komunikabideek ezin diete 16 urtetik beherako adin txikikoei haien egoera pertsonalari
buruzko elkarrizketarik egin edo argazkirik atera,
gurasoak edo haien ardura duten bestelako
helduren batek ez badute baimenik ematen edo
aurrean ez badaude. Ezin dira adin txikikoengana
hurbildu eta ezin diete argazkirik egin, eskolan
badaude, eskolako agintarien baimenik gabe”.
—BPRESS.
“Adin txikikoak delitu baten biktima direnean, ez
dira haien izen-abizenak argitaratuko. Bakarbakarrik argitaratuko dira familiak baimena
ematen badu edo iritzi publikoak argi eta garbi
badaki nor diren”. —LE MONDE.
“Egunkari honek ez du 18 urtetik beherakoen
izen-abizenik argitaratzen bere testuetan, baldin
eta a) delituak edo ez-betetzeak egin badituzte
edo halakoen biktima badira; b) bertan behera
utzitako adin txikikoak badira edo alde materialetik edo moraletik arriskuan badaude. —CLARIN.

TEA
A
T
I
N
U
.
5
1.

25
IRAKASLEAK

OSPEA ETA PRIBATUTASUNA
Eztabaidak sortzeko ikasgelan erabiltzeko
informazio osagarria.

HAINBAT IDEIA EKINTZARAKO
Bilatu eta aztertu AEPDk izan zuen kasu bat, adin txikiko ezindu bati, baimenik gabe,
egindako grabaketa bat Youtuben argitaratu zutelako. Hemen topa dezakezue: www.
agpd.es (Resoluciones; Proxedimientos sancionadores atala) eta hautatu honakoa
“Inserción de un video en Youtube”. Hona hemen lotura laburra: http://bit.ly/mYkIXA).
AEPDk bere kabuz erabaki zuen ikerketa bat hastea komunikabideetan bolo-bolo
zebilen informazio bat argitzeko; izan ere, ziotenez, bideoak argitaratzen zituen atari
ezagun batean jarritako irudi batzuetan gazte batzuk agertzen ziren ezgaitu psikiko
bati iseka egiten. ((PS/00479/2008).
Ikerketa amaitu zenean, AEPDk ebazpen bat atera zuen eta Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko Lege Organikoaren arau-hauste larria egin zela adierazi zuen, eta
1.500 euroko zigorra ezarri zien ezgaitasun psikikoa zuen adin txikiko baten irudiak
grabatzeagatik eta argitaratzeagatik bere baimenik gabe.
AEPDren ebazpenak agerian uzten du titularren baimena behar dela beti, edonoren
argazkiak atzeman eta argitaratzeko Interneten edonork ikusteko moduan. Batez ere,
pertsonak identifikatzea erraza bada eta adierazpen eta informazioa askatasunen
esparruan ez badaude.

JARRAIPENEKO JARDUERA
∞ Ikasle talde batek antzezlan bat egin dezake. Tokia epaitegi bat izan daiteke, 			
epaiketa-gela. Pertsonaiak bikote ospetsu bateko kideak dira. Prentsa salatu dute 		
seme-alabekin oporretan zeudela argazkiak atera eta argitaratzeagatik. 		
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pribatutasuna
giza-eskubidea da
biztanleriaren errolda
datu-babesa
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∞ Ikasi ea nola eta zergatik bihurtu den 		
pribatutasuna hain garrantzitsu.
∞ Pribatutasuna giza eskubidetzat hartzea.
∞ Ikastea nola sortu zen datuak babesteari 		
buruzko legedia.
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∞ Eskubideak eta erantzukizunak.
∞ Giza duintasuna.
∞ Legea.

∞ Alemaniako eta Bigarren Mundu Gerran 		
naziek okupatutako lurraldeetako juduen 		
egoera larria.
∞ Zentsu nazionalen helburua eta herritarren 		
datuak babesteko indarrean dauden 			
bermeak.
∞ Aldaketa teknologikoaren eragina datu-		
babesaren sorkuntzan, datu babesa 			
printzipioen multzoa eta lege korpusa izaki.

TR E B E TAS

U N AK

∞ Azterketa: hainbat datu multzo alderatzea,
zerrendatzea eta ebaluatzea.
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∞ Giza eskubideekiko ardura agertzea 			
pribatutasunaren ikuspegitik.
∞ Pribatutasunaren aurka egindako 			
gehiegikerien ondorioz premia edo 			
desabantaila egoeran dauden pertsonekiko 		
enpatia garatzea.
∞ Ondo ulertzea zergatik hartu behar diren 		
kontuan datu bilketa erraldoiak, indarrean 		
dauden berme eta eskubideak eta 			
gehiegikeriak non gerta litezkeen.

∞ Komunikazioa: eztabaidak, rol jokoak,
entzuketak, antzezpenak eta enpatia.
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PRIBATUTASUNAREN SORRERA
GIZA ESKUBIDE BEZALA
Azaldu ikasleei ondoko testuingurua.
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Hitlerren erregimen naziak 1933an Alemanian boterea erdietsi bezain pronto,
Alemaniako gobernua Reich-aren (Estatuaren) etsai politikoak eta arrazazko
etsaiak identifikatzeko fitxen katalogoak
biltzen hasi zen. XX. mendean juduak
erabat integratuta zeuden bertako Alemaniako gizartean. Negozioen esparruan
sona handia zuten eta ospetsuak ziren
esparru zientifikoan, abokatutza bezalako
arlo profesionaletan, fisikaren esparruan,
irakaskuntzan nahiz idazle moduan. Hala
ere, Hitlerrek boterea eskuratu zuenean,
juduen komunitatea bere jomugan jarri
zuen, Hitlerren obsesioetako bat arraza
alemaniarra garbitzea zelako, alemaniar
ariar, hile hori eta begi urdinaren eredu
tradizionala aintzat hartuta. Baina, perfekzioa lortu nahi horren ondorioz, “Alemaniar Arrazaren Higienearen Mugimenduak” ezgaitasunen bat zuen jendea ere
jazarri zuen.
Hitlerren erregimenak iraun zuen bitartean, uste da Estatuko ospitaletan eta
buru gaixotasunen zentroetan ezgaitasunen bat zuten bost mila haur eta zortzi
mila nagusi inguru hil zituztela.

Bigarren Mundu Gerran Alemaniako gudarosteak aliatuen eta Europa osoko
zibilen aurka borrokatzen zuen bitartean, erregimen naziak juduen eta ijitoen
aurkako triskantza lazgarriak burutu zituen. Pentsatzen da judutar jatorriko sei
bat milioioi pertsona eta bostehun mila
inguru ijito hil zituztela Europan Bigarren
Mundu Gerraren ondorioz. Horietako asko
eta asko naziek hil zituzten kontzentrazio
eremuetan.
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Eztabaida bat antolatu ikasleen artean honako
gaien inguruan, 32. orrialdeko informazio orria
banatu baino lehen.

Zer dela eta sortu zen halako tamainako
holokaustoa?

Nola zekiten agintariek halako
zehaztasunez nor zen judua?

Erantzuna = DATUAK

Nola harrapatu zituzten juduak?

Nola jakin zuen Hirugarren Reichak zein
ziren judu gehien bizi ziren bizilekuak?

NA Z IE K D AT UA K E RA B IL I Z ITUZ TE N
POPU LA Z IOA ID E N TIF IK ATZ E KO
S IST E M A S OFISTIK ATUAK SO RTZ E KO

BIZTANLERIAREN ZENTSUA
Zentsua herrialde bateko biztanleen zenbaketa ofiziala da
Zentsu Nazionala izan zen judu jatorriko eta arrazako herritarrak identifikatzeko erabili
zuten tresnarik garrantzitsuena.
1939ko Alemaniako Zentsuak behartu egin zituen herritarrak identifikatu zitezen, eta
erlijioa eta arraza adieraz zezaten. Gainera, alde bietako aitona-amonen erlijioa ere
adierazteko agindu zieten, eta, horrela, judu aurrekariren bat zuen edonor identifikatu
zezaketen.

32

FOTOKOPIA EGIN

TEA
A
T
I
N
U
.
2.1

IKASLEAK

Ikasleentzako informazio orria

Hermann Becker

Jan Becker

Franck Becker

Marlene Witter

Mary Schuter

Boris Witter

Claudia Stein

Azken finean, 1939ko zentsua arbaso judutarrak zituzten pertsonen erregistro nazionalak sortzeko baliatu
zuten. Hiru urteren buruan erregistro nazioanala osatuta zegoen eta horretan oinarrituta egin zituzten
naziek arraza nahasketa zuten judutarrak (“Mischlinge”) deportatzeko zerrendak.

Biztanleen erregistroa
Izena eta abizena

Becker, Hermann

Helbidea

II Weiss Strasse

Erlijioa

Luteranoa (amona
aitaren aldetik,
Claudia Stein,
judua)

Arrazaz judua

25%

Mis

BIZTANLEAK IDENTIFIKATZEKO
SISTEMAK: NORTASUN AGIRIAK
Gobernuko hainbat iturritako datuak bildu
ondoren, nortasun agiriak banatu zituzten
“inperioko” (Reich) biztanle guztien artean,
argazki eta guzti. 1939ko irailaren 10eko Legeak
nortasun agiriak nahitaezkoak zirela agindu
zuen. Gainera, 1939ko irailaren 27ko xedapen
berezietan ezarritakoa betetzeko, zoritxarrez
hain ospetsuak egin ziren judutarrentzako
“J-txartelak” banatzen hasi ziren.
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Irakurri ondoren azaltzen den egoera

IOA

DEPORTAZ

Kontzentrazio guneetara deportatutako pertsona
gehienak holokaustoan hil ziren. Naziek
okupatutako herrietan, Herbeheretan esaterako,
antzeko baliabideak erabili zituzten juduei
buruzko datuak biltzeko. Judutartzat jo ziren
guztien askatasunek era guztietako murrizketa
zorrotzak jasan zituzten.
Ana Frank neska judutar bat izan zen. Hona bere
egunerokoan idatzi zuen pasarte bat:
1940ko maiatzetik aurrera garai onak bukatu
ziren: lehendabizi gerra, gero menderakuntza, Alemaniaren inbasioa, eta hala hasi ziren
juduon atsekabeak. Juduen kontrako neurriak
bata bestearen ondoren iritsi ziren, eta askatasun asko eta asko kendu zizkiguten. Juduak
Dabiden izarra erabiltzera beharturik daude;
beren bizikletak agintarien esku utzi behar dituzte; ez dute zilegi tranbian ibiltzea, eta par-

katua dute igerilekuetan, tenis, hockey edo
bestelako kirol zelaietan sartzea; debekatua
dute arraunean egitea; debekatua dute jendaurrean edozein kirol mota egitea; debekatu
dute arratsaldeko zortzietatik aurrera beren

tikularren autoetan ere ez; juduek arratsaldeko

etxeetako lorategietan edo beren lagunene-

hiruretatik bostetara bitartean baizik ezin dituz-

tan eserita egotea; juduek ezin dute kristauen

te erosketak egin; juduen hile-apaindegietara

etxeetan sartu; ikastetxe juduetara joan behar

baizik ezin dute joan; arratseko zortzietatik goi-

dute, eta horrelako beste gauza asko eta asko.

zeko seietara bitartean ezin dute kalean ibili;

Horrela igarotzen ziren egunak: horrelakoa

debekatua dute antzokietan, zinema aretoetan,

ezin genuela egi, halakoa ere ezetz.
Ana Frank: Ana Franken Egunkaria

eta beste aisia leku publikoetan sartzea; debe-

BESTE NON EDO NON ERE...
Berriki egindako hainbat ikerketek frogatu dute Atlantikoaren beste aldean ere Estatu Batuetako
Zentsu Bulegoak informazioa helarazten ziela zaintzako agentzia amerikarrei Bigarren Mundu Gerrak
iraun zuen bitartean. Zentsuko datuak aurrekari japoniarrak zituzten pertsonak ikertzeko erabili
zituzten.
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Jendea konturatu zen halako informazioak indar
suntsitzaile ezin handiagoa zuela gobernu maltzur batean eskutan, eta argi geratu zen helburu
jakin baterako bildu arren, gero informazioa beste
helburu maltzur batzuetarako erabil daitekeela.
Gutxiengoak jazarri eta suntsitzeko zentsuarekin
eta biztanleen identifikazio sistemekin egindako
erabilera oker horiek eragin handia izan zuten Europa berreraikitzeko eta giza eskubideen gaineko
aldarrikapenak idazteko ardura izan zuten pertsonen kontzientzian.
Aurrekari historiko horiei esker, erraz uler dezakegu zergatik gaur egun ere berariaz azpimarratzen
den pribatutasuna giza eskubidea dela —ikusi
1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 12. artikulua eta 1950eko Giza Eskubideen
Europako Hitzarmenaren 8. artikulua. Biek jasotzen dute gerraosteko ikasgaia, eta herritarrak
kanpotik etorritako esku-hartzeetatik babestu
nahi dituzte—. Artikulu biek aipatzen dute pertsonen pribatutasunerako eskubidea.

Pribatutasuna
giza-eskubidea
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HAINBAT
IDEIA
EKINTZARAK
O
Begira itzazu giza eskubideen alde lan egiten
duten erakunde ezagunen web orriak.
Gonbidatu giza eskubideen alde lan egiten duen
erakunde bat ikastetxera, giza eskubideei eta
askatasun zibilei buruzko aurkezpen bat egiteko.
Hasieratik eskatu berriki gertatutako adibideak
azaltzeko, eta batez ere pribatutasunaren
urraketekin zer ikusia duten giza eskubideei
buruzkoak izan daitezela.
Irakasleentzako oharra: Eztabaidatzeko gai
bat izan daiteke kazetaritzako profesionalei
batzuetan gertatzen zaiena, iritzia emateko
eskubidea edo askatasunerako eskubidea
beti onartzen ez dituzten herrialdeetatik
Internet bidez txostenak bidaltzen saiatzen
direnean. Askotan, horrelako herrialdeetako
gobernu agintariek kazetarien datuek eskatzen
dizkiete Interneteko hornitzaileei, eta, inoiz
hornitzaileek eman egin dizkiete datuak.
Horrela, kazetari asko eta asko bilatu eta
atxilotu dituzte.

:
ikulua
12. art orok … du
na
Pertso asunerako
ut
pribat a
de
eskubi
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Osatu ondoko ariketa

AURREKARIAK
Datu guztiek utzi ahal dituzte zure iraganari
buruzko gauzak agerian, zure izenak ere bai.
Honako datu guztiak datu pertsonalak dira:

Bildu ezazu zirkulu batean ondoko kasuetan eskatzen dituzten datuak, eta, zure
ustez, alferrikakoak direnak:

1. Datu hauek eskatzen dituzte aldi baterako
sorosle lanpostu bat eskatzeko herri bateko
igerileku batean:
Izena: ....................................................………………...

Izena, helbidea, jaiotze-data, gurasoen izenak eta lanbideak, erlijioa, jatorri etnikoa edo
kulturala, bankuko saldoa, mediku historiala, ikasketa espedientea, nortasun agiriaren
zenbakia, gizarte segurantzaren zenbakia,
bideoan hartutako irudiak, argazkiak, hatz
markak, mediku preskripzioak (adibidez, mediku errezetak), telefono fakturak, azterketen
emaitzak, telefono mugikorraren zenbakia,
nominak eta alderdi bateko afiliazioa.

3. Ongintza-erakunde bat zozketa baterako
txartelak saltzen ari da. Txartel bat erosi duzu
eta eskatu dizute honako datuak idazteko
txartelean:

Helbidea: .................................................………………

Izena: ....................................................………………...

Telefono zenbakia: .........................................……….

Helbidea: .................................................………………

Jaiotze-data: ...................................................………

Harremanetarako telefonoa: ...................................

Gurasoen lanbidea: ..................................................

Nortasun agiriaren zenbakia: ..................................

Zaletasunak: ....................................................….....

Jatorri etnikoa/kulturala: .................................……

Lan esperientzia: .........................................………...

……….................................…………………………............

2. Eskaintza berezia: zorro bat telefono
mugikorrerako! Edateko ur marka ezagun baten
etiketaren atzeko aldean eskatzen dituen datuak
bete eta euskarria helaraziko dizuete, baina,
horretarako, eskatzen duten etiketa kopuru bera
bidali behar duzu eskaerarekin batera.

4. Parrokiako liburutegian bolondres moduan
lan egiteko datu haiek eskatu dizkuzte:

Izena: ....................................................………………...
Helbidea: .................................................………………
Mugikorraren zenbakia: ................................………..
Helbide elektronikoa: .....................................……....
Gogokoen duzun edateko ura: ................................

Izena: ....................................................………………...
Helbidea: .................................................………………
telefonoa: ..............................................…….………....
Erlijioa: ...................................………………………........
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BIZTANLERIAREN ZENTSUA

HELBURU

A

∞ Ikasleak gaitzea ikuspegi kritiko batetik biztanleen zentsua gaur egun nola egiten den
aztertzeko gai izan daitezen.
∞ Azpimarratu indarrean dauden bermeak eta legeek agintzen duten 				
konfidentzialtasunaren eta anonimatuaren betebeharra.
∞ Ikasleak kontzientziatu behar bezalako berme faltak ekar ditzakeen arriskuez eta 		
muturreko baldintzek gobernatzen dituzten egoeretan gerta daitezkeen gehiegikeriez.

Biztanleen zentsua Estatistikako Institutu Nazionalak 1 egiten du. Zentsua arautzen
duen legea Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko 12/1989 Legea da.
Biztanleen estatistikak funtsezkoak dira osasun asistentzia, enplegua edo oinarrizko
azpiegiturak garatzeko baliabideen horniketa planifikatzeko. Era berean, zentsua da migrazio gertakarien inguruko helmena zehaztasunez neurtzeko modu bakarra. Bestalde,
zentsua egiteko ematen den informazio pertsonala dela-eta, egun berme handiak daude
pertsonak partikularrak babesteko eta konfidentzialtasuna gordetzeko.
∞ Pertsona partikularrei edo familiei buruz
bildutako datuak ezin dira beste erakunde
edo agentzia publikoei eskualdatu.
∞ Datuak legez aurreikuistako xedeetarako
baino ezin dira erabili.
∞ Norberari eta norbere familiari buruzko
informazioa Estatistikako Institutu 		
Nazionalaren datu-basean jasotzen da,
hau da, informatikoki gorderako 		
informazioan ez da izenik eta helbiderik
jasotzen

∞ Ez da inoiz arraza eta erlijioari buruzko
galderarik jaso zentsuan. 			
Espainian ez da halakorik galdetu eta ez
dago aurreikusita halakorik galdetzea
2011ko zentsuan. Egungo legedia 		
kontuan hartuta (12/1989 Legearen 11.2
artikulua) ezinezkoa da halakorik 		
galdetzea, eta borondatez erantzuteko
galderak baino ezin daitezke izan. 		
Ondorioz, interesdunen baimena 		
beharko da halako datuak jasotzeko.

1

Irakasleek aukera dute erakundeen izenak egokitzeko
autonomia erkidegoa kontuan hartuta, hemen arlo,
zerbitzu, saila eta antzeko bestelakoen izen generikoak
erabili direlako.
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1. Fotokopiatu orrialde hau eta banatu ikasleen artean.
2. Aztertu ondoko zentsu-inprimakiaren zatia, eta eskatu ikasleei bilatzeko ea non aipatzen diren honakoak:
a) Funtzio Estatistikoari buruzko 12/1989 Legeak konfidentzialtasuna bermatzen duela.
b) Zentsuan parte hartzea nahitaezkoa dela.
3. Eskatu ikasleei nabarmenduta dauden galderei erantzuteko, benetako zentsu inprimakia betetzen ariko balira
bezala.
4. Eskatu ikasleei inprimakia betetzeko.
Oharra: ez dute izenik jarri behar ariketaren orrian.
5. Eskatu ikasle bati inprimaki guztiak batzeko.
6. Aukeratu ikasle talde bat eta esan kalkulatzeko ikasleen portzentajea, kategoria bakoitzean emandako erantzunen arabera (Espainia, autonomia erkidego hau, udalerria edo aurretik bizi izandako herria edo herrialdea).
7. Eskatu taldeari galdera bakoitzari emandako ”baiezko” eta “ezezko” erantzunen kopurua kalkulatzeko (ikusi
hurrengo orrialdea”, adibidez, ikasleen % 60k “baietz” erantzun dio 1. galderari eta % 40k “ezetz”, eta abar.

Estatistikako Institutu Nazionala (INE)
2001eko Biztanleriaren Zentsua
Zentsuari buruz
Biztanleriaren zentsua etxebizitza zentsuarekin batera egiten da hamar urtean behin, eta
legeak agintzen du bat zenbakiaz bukatzen diren urteetan egin behar dela. Bertan herrialde
osoko pertsona eta familia guztien zenbatekoa
jasotzen da. Bidez batez, populazioari buruzko
hainbat datu demografiko, ekonomiko eta sozial biltzeko baliatzen da zentsua, alderdi kuantitatibotik begiratuta. Horrela, zentsuko datuek
biztanleen egoera sozialari eta bizimoduari
buruzko irudi orokor bat irudikatzen laguntzeaz gain, lurraldearen etorkizuna planifikatzeko ezinbesteko informazioa ere ematen dute.
Erregistroetan (udal erroldak) jasotako informazioa eta laginketa bidezko inkesten bitartez
jasotakoak konbinatzen dituen metodoak erabiltzen dira zentsuko datuak biltzeko.
Parte hartzea nahitaezkoa da
Zentsua egiteko, Funtzio Estatistiko Publikoari
buruzko Legea (12/1989 Legea) bete behar
da. Nahitaez egin beharreko estatistikak dira.

Ez bada erantzuten edo nahita datu faltsuak
ematen badira, Funtzio Publiko Estatistikoari
buruzko Legearen 50. eta 51. artikuluetan jasotako zehapenak ezarri ahal izango dira.
Konfidentzialtasuna bermatzen da
Funtzio Estatistikoari buruzko Legeak zentsuko datuen konfidentzialtasuna bermatzen
du. Salbuespen bakarra udal erroldako datuak dira; izan ere, Estatistikako Institutu Nazionalak udaletara bidali behar baititu udal
bakoitzari dagozkionak. Horretaz aparte, informazioa ezin zaio beste inori eman eta ezin
izango da argitaratu, eta ezinezkoa izango da
nori buruzkoa den jakitea, ez eta zeharka ere.
Gainera, zentsu kontuetan dabiltzan langileek
ere sekretu estatistikoa gorde beharra izango
dute.
Zentsu agentea
Zure zentsu agenteak lagunduko dizu zailtasunen bat baduzu inprimakia betetzeko orduan edo argibideren bat behar baduzu.
Eskerrik asko laguntzeagatik.
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2001ko Zentsuaren zenbait pasarte

Etxeko galderak

5

Zein urtetatik bizi zara (jaio zinenetik
izan daiteke):

Espainian
Autonomia erkidegoan
Udalerrian
Lehen beste udalerri edo herrialde batean bizi
bazinen, idatzi hemen:

GALDETEGIA
Galdera

Bai

Ez

Bai

Ez

Bai

Ez

1. Ziur zaude “Bermatutako konfidentzialtasunak” eta Funtzio Estatistiko
Publikoari buruzko Legeak babestu egiten zaituztela?

Galdera
2. Lasaiago zaude badakizulako pertsona partikularren datuak ez 		
daudela ordenagailuetan gordetako nazionalitateari, egoitza egoerari,
migrazio aldagaiei, egoera sozio-ekonomikoei eta abarrei buruzko 		
datuei lotuta?

Galdera
3. Ulertzen duzu gizarteak horrelako informazioa behar duela etorkizuna
planifikatzeko eta zerbitzuetan lehentasunak ezartzeko?
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Jarraipeneko jarduera

JARRAIPENEKO JARDUERA
Rol jokoa: prestatu egoera bat ikasgelan antzezteko. Imajina ezazu zentsuaren gaua dela
eta pertsona bat duzula aurrean zentzuko inprimakia betetzen. Aukeratu ikasle bat zentsuko
inprimakia betetzen ari den pertsonaren rola betetzeko eta beste bat betetako inprimakiak
jasotzen dituen pertsonarena (zentsuko agentea) antzezteko. Inprimakia betetzen ari den
pertsonak ez du nahi etxebizitzari buruzko daturik idatzi, ez duelako esan nahi etxean
alokairuan daukan, tokiko agintaritzaren batena den ala jabetzan duen —ikusi 2001eko zentsuko
inprimakiko 2. galdera, behean dago adierazita—.
Zentsuko agenteak inprimakia jaso nahi du, eta orduan agentea eta pertsona eztabaidan
hasten dira etxeko atean. Lehengoak bigarrena konbentzitu beharko du gainontzeko galderak
erantzun ditzan, eta legeak agintzen duelako bete behar duela gogoraraziko dio. Bide batez,
bere pribatatutasuna babesteko indarrean dauden bermeak azalduko dizkio lasai dadin.

2

Etxebizitzaren edukitza erregimena
Hautatu laukitxo bakar bat
Jabetzan, erosteagatik, erabat ordaindua
Jabetzan, erosteagatik, ordaintzeko oraindik (hipotekak...)
Jabetzan, jaraunspen edo dohaintzagatik
Errentan
Beste etxegune, enpresa... batek doan edo prezio baxuan utzia
Beste era batean

JARRAIPENEKO JARDUERA
Ikastetxeko, liburutegiko edo etxeko ordenagailuan sartu Estatistikako Institutu Nazionalaren
webean eta jaitsi azken zentzuari (2001, 2011) buruzko inprimakiaren kopia bat: http://www.ine.
es/censo2001/cuestionarios.htm

∞ Galdetu ikasleei ea zer gertatuko litzatekeen pertsonak ez balira Estatistikako Institutu
Nazionalaz fidatuko eta ez baliote eskatutako informazioa emango.
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DATUAK BABESTEA
Ondoko orrialdeetan hainbat ariketa dituzu. Aukeratu
ikasleentzako egokia izan daitekeen bat ala batzuk

Alemania nazian gertatutakoak agerian uzten du
pasa den mendean ezgaitasunei eta identitateari
buruzko informazioa nola manipulatzen zen eta
zein txarto erabiltzen zen, herritar zaurgarrienak
baztertzeko edo ankerkeriaz tratatzeko. Baina, 50.
hamarkadan, giza-eskubideei buruzko aldarrikapenak eta pribatutasunari buruzko lege-esparrua
agertu zirenean, gizartea bera ere oso bizkor aldatzen hasia zen, batez ere alderdi teknologikotik.
Ordenagailuek informazioa prozesatzeko duten
gaitasunak oro har, eta, bereziki, datu-baseek datu
horiek prozesatzeko dutenak –datuak gordez, multzokatuz eta informazioa manipulatuz–, aurrerapen
teknologikoaren abiadurara egokitzen lagunduko
zuen legedia aproposa onartu beharra ekarri zuten.
Teknologia berriek aukera eta hobekuntza ugari es-

kaintzen dute, baina, aldi berean, herritarren bizitza
pribatuan sartu eta urratzeko bideak ere ugaritzen
dituzte.
Hainbat neurri hartu ziren pribatutasuna urratzen
duten mehatxuei aurre egiteko, hau da, pertsona
partikularrak eta erakundeek informazio pertsonala
nola bildu edo prozesatu dezaketen kontrolatzeko.
Gaur egun, informazio pertsonalari buruz dugun
legea Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege
Organikoa da (abenduaren 13ko 15/1999 Legea).
Espainiako legediak Europako esparruan egindako lege garapenean du jatorria, batez ere, Europako Batasuneko 1981eko urtarrilaren 28ko 108/81
Hitzarmenean eta 1995eko eta 2002ko funtsezko bi
zuzentarauetan.

Datu pertsonalak babesteari buruzko legedia ez zaie ezartzen partikularrek zeregin pertsonaletarako edo etxeko kontuetarako gordetako datu pertsonalei.

Legediak arautzen dituen zenbait alderdi. 		
Adibide batzuk:

Legediak arautzen ez dituen zenbait alderdi. Adibide
batzuk:

Enpresek dituzten zerrendak izenekin eta

Legediak ez du eraginik pertsona partikularrek telefono

telefonoekin, merkataritza helburuetarako.

mugikorretan dituzten izen eta zenbaki zerrendetan.

Kirol arloko erakundeek dituzten kalkulu-orriak

Legediak ez du eraginik kalkulu-orrietan jasotako izen zerren-

taldeko pertsonen izenekin eta harremanetarako

detan, norberaren futbol taldeko kideen izena eta harremane-

helbideekin.

tarako datuak badira, eta haiekin harremanetan jarri eta partidetarako egunak jartzeko badira.

Ikastetxeko urtekaria ikasleen izenekin eta

Legediak ez du eraginik egunerokoetan pertsona ezagunei

argazkiekin.

buruz idazten diren gauzetan, izenetan edo datetan. [Hala ere,
izen zerrenda web pertsonal batean jartzen bada, eta izenez
gain, datak eta pertsona ezagunei buruzko aipamenak jartzen
badira, legediak bai izan dezake eragina, sare sozialetako web
guneak foro publikoak direlako].
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Bete ondoko galde-sorta

NORK DAUKA NIRI BURUZKO INFORMAZIOA?
∞ Ikasgela bosteko taldetan antolatu.
∞ Talde bakoitzak pentsatu behar du ea beheko erakunde bakoitzak pertsona partikularrei
buruzko zein informazio mota duten eta zergatik.

∞ Talde bakoitza ahalik eta zutabe gehien betetzen ahaleginduko da.

Erakundea
Telefono konpainia
Bankua edo aurrezki kutxa
Supermerkatua
Gizarte Gaiak
Ikastetxea
Farmazia
Hezkuntza
Ibilgailuen zergei buruzko unitatea
Aseguru etxea
Mediku zerbitzua
Barne Saila (Polizia Nazionala)
pasaporteak egiteko
Osasuna eta haurtzaroa
Trafikoko polizia
Bideokluba

Informazio mota

Zergatik?
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Ondoko orrialde honetan eta hurrengoan
emandako erantzunak lagungarriak dira
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1. Jardueraren helburua da ikasleak ezagutzea
apur bat zein erakundek izan ohi dituzten haien
datu pertsonalen erregistroak, eta uler dezatela
erakunde horietako bakoitzak zein informazio
mota duen eta zergatik.

Ariketa orriko zutabeak betetzen hasten direnean, lagundu egin ahal diezu. Horretarako, ondoko zerrenda
erabil dezakezu. Azaldu ikasleei gizarteak funtzionatu behar badu, eta modu antolatuan egin behar badu,
nahitaezkoa dela erakundeek pertsona partikularrei buruzko informazioa biltzea eta gordetzea.

Erakundea

4

Informazio mota

Zergatik?

Telefono konpainia

• Izena
Fakturak egiteko eta telefono deiak
• Helbidea
erregistratzeko.
• Telefono zenbakia:
• Egindako eta jasotako telefono dei
guztiak

Bankua / aurrezki kutxa

• Kreditu txartelei eta zordunketa
txartelei buruzko xehetasunak
• Nortasun agiria
• Helbidea
• Transakzioei buruzko xehetasunak

Harremanetarako datuak
beharrezkoak dira banku-laburpenak
bidaltzeko. Gainera, bankuak
transakzioak kontrolatu behar ditu
eta diru-zuritzeen aurka indarrean
dagoen legedia ezarri.

• Fideltasun txartelak puntuekin
• Izena
• Helbidea
• Erosketen historiala

Kupoiak bidaltzeko postaz.
Marketing kontuetarako (bezeroaren
interesekoak izan daitezkeen
produktuei buruzko informazioa
bidaltzeko).

• Izena
• Helbidea
• Jaiotze-data
• Nortasun agiriaren edo nortasun
egiaztatzeko bestelako agiriren
baten zenbakia

Laguntzak eskatzeko (adibidez,
seme-alabak izateagatik).

Supermerkatua

Gizarte gaietarako zerbitzuak

4
Irakasleek aukera dute erakundeen izenak egokitzeko autonomia erkidegoa kontuan hartuta, hemen arlo, zerbitzu, saila eta
antzeko bestelakoen izen generikoak erabili direlako.

43

1
EDRA
A
U
D
I
D
V
R
I
T
A
J
C
.
1A

PROFESORADO
IRAKASLEAK
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Erakundea

Informazio mota

4

Ikastetxea

Zergatik?

• Izena

Ikasle guztiei buruzko erregistroa

• Helbidea

izan behar dute eta familiekin

• Aitaren, amaren edo tutoreekin

harremanetan jartzeko datuak ere

harremanetan jartzeko datuak

bai, larrialdietan erabiltzeko.

• Emaitza akademikoak.
• Eskolako txostenak
• Asistentzia erregistroa
• Osasun informazioa
• Jaiotzari buruzko datuak

Jaiotzari

• Erradiografiak artxibatuta

gordetzea oso garrantzitsua da, bai eta

buruzko

xehetasunak

une horretan egondako gorabeherak
ere. Ospitaleak pazienteen kontsulta

Ospitalea

artxibatu behar ditu datuekin batera,
osasun espedientea izateko eta
diagnostikoak egiteko.

Farmazia

• Errezetak

Errezetak kontrolatzeko. Errezeten

• Izena

erregistroak

• Helbidea

daiteke botikaren batek kalte eginez

izatea

egokia

izan

gero.
• Izena

Ikastetxeetan matrikulatutako ikasleen
eta horien emaitzen erregistroa izateko.

Hezkuntza

Galduz gero, erregistroak berreskuratu
egin daitezke.

Ibilgailuen zergei buruzko unitatea

• Izena

Gidatzeko baimenari buruzko

• Helbidea

eta zirkulazio zergari buruzko

• Ibilgailu mota eta matrikulazioa

informazioa.

4
Irakasleek aukera dute erakundeen izenak egokitzeko autonomia erkidegoa kontuan hartuta, hemen arlo, zerbitzu, saila eta
antzeko bestelakoen izen generikoak erabili direlako.
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Erakundea

Informazio mota

4

Aseguru etxea

Zergatik?

• Izena

Konpainiak harremanetarako

• Helbidea

datuak jakin behar ditu, zer dagoen

• Aseguratutako jabetza

aseguratuta jakin eta arriskua

Ibilgailuaren matrikula, marka eta kalkulatu.
modeloaren inskripzioa.
• Aseguruaren historiala

Medikua

• Izena

Medikuak paziente bakoitza

• Helbidea

identifikatu behar du nahitaez.

• Gurasoen izen-abizenak

Historia klinikoa beharrezkoa da
diagnostikoa egiteko eta osasun
asistentzia egokia emateko.

Pasaportea eskatzeko inprimakia

Bermatu behar dute pasaporteak

honako datuekin:

eskatzeko eskubidea duten pertsonei

• Izena

ematen dizkietela pasaporteak.

• Helbidea
Barne Saila (Polizia nazionala)

• NAN
• Argazkiak
Pasaportea lehenengo aldiz eskatzen
bada:
• Jaiotze-data

Osasun zerbitzuak eta haurtzaroa

• Izena

Zerbitzuak immunizazio programa

• Helbidea

baten jarraipena egiten du.

• Médikua
Trafikoko polizia

• Ibilgailuaren matrikula

Arau-hausteak eta delituak

• Izena

prebenitzeko eta antzemateko.

• Helbidea
• Bideoklubeko txartela
Bideokluba

DVDak topatzeko.

• Izena
• Helbidea
• Telefono zenbakia

4
Irakasleek aukera dute erakundeen izenak egokitzeko autonomia erkidegoa kontuan hartuta, hemen arlo, zerbitzu, saila eta
antzeko bestelakoen izen generikoak erabili direlako.
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Irakurri ondoko kasuak eta erantzun beheko galerak.
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Ikastetxe publiko batek ikasle baten argazkiak
argitaratu zituen bere web orrian. Neska eskolaz
kanpoko jarduera batzuetan parte hartzen ari zela
ikusten zen. Baina, ez zioten neskaren familiari
baimenik eskatu horretarako.
Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD)
baimenik gabeko argitalpen horri buruzko txosten
bate gin zuen (AEPDren 194/2009 Txostena) eta
adierazi zuen adin txikikoaren irudia datu pertsonala dela, eta, ondorioz, adin txikikoaren edo bere
legezko tutoreen baimena ezinbestekoa zela.
AEPDk iritzi zion Interneteko edozein erabiltzailek ikus dezakeen sarbide libreko web orri batean
argazkiak argitaratuz gero, aukera asko zeudela
edonork ikusteko neskaren irudia. AEPDk erabaki
zuen adin txikikoen datu-babeserako eskubidea
eta pribatutasunerako eskubidea urratzeagatik
zigorrak merezi zutela, eta, bidez batez, gogorarazi zuen ukituek eskubidea dutela eskatzeko
datu guzti horiek ezerezteko, ez direlako egokiak
eta gehiegizkoak direlako. Horretarako, lehendabizi, datuen tratamendua egin duenarengana
jo beharko da --kasu honetan ikastetxeari eskatuko zaio--, eta ikastetxeak eskaerari kasurik egin
ezean, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara
jo beharko da babes eske.

GALDETEGIA
Bai
Ados zaude?

Neskaren pribatutasunerako
eskubidea babestu da?
Zure ustez salaketa jarri zuen
familiak ondo jokatu zuen ala
gehiegi asaldatu zen?
Zur eustez gertakaria oso larria da,
tartean adin txikiko baten argazkiak
daudelako?

Zure ustez dena hobeto izango
zen ikastetxeak hasiera-hasieratik
eskatu izan balitu ikasleen eta
familien baimenak, ikasleen
argazkiak ikastetxeko web orrian
argitaratzeko?

Ez
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Irakurri ondoko kasuak eta erantzun beheko galerak.
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Bigarren hezkuntzako institutu batek bideo zaintzako kamera batzuk jarri zituen liskarrak prebenitzeko, eta hatz-marken ezagutza bidezko sarbideko kontrol sistema bat ere jarri zuen. Bideo
zaintzako kameretako batzuk ikasleen komunetan jarri zituzten.
Egoera ikusita, funtsezkotzat jo zen aurrez aurre
jarritako bi eskubide hauen arteko oreka lortzea:
batetik, ikastetxearen esparruan dabiltzan pertsonen eta pertsonen ondasunen segurtasunerako
eskubidea, eta, bestetik, kaltetuen datuak babesteko eta pribatutasunerako eskubidea. Edozelan
ere, kamerak erabiltzeko, proportzionaltasunaren printzipioa bete behar dela esan zuen AEPDk.
Zaintza sistemak zenbat eta esku hartze gutxiago
izan pertsonen intimitatean, orduan eta onargarriagoa izango da. Baina, ikasleen komunetan
bideo kamerak jarri izana gehiegizkoa zenez, gaitzetsi egin zen, batez ere kontuan hartuta irudiak
zertarako hartu nahi ziren. Erabaki zen neurria ez
zela egokia eta orekatua, kalte egin ahal zielako
babes berezia merezi zuten hirugarrenei, hau da,
ikasleei.
Ondorioz, AEPDk ebatzi zuen institutu bateko komunetan bideo kamerak jartzea neurri kaltegarria
zela datuak babesteko eta pribatutasunerako eskubidearentzat (259/2010 Ebazpena).

GALDETEGIA
Bai
Ados zaude?

Ikasleen pribatutasunerako
eskubidea babestu da?
Zur eustez salaketa jarri zutenek
ondo jokatu zuten ala gehiegi
asaldatu zen?
Zuk uste duzu gertatutakoa hain
larria dela adin txikikoen irudiak
hartu zirelako?
Zure ustez ikastetxeak hobeto
egingo zuen Eskola Kontseiluari
eskatu izan balio komunetan
kamerak jartzeko baimena, kontuan
izanda Kontseilua dela hezkuntza
komunitatearen ordezkaria?

Ez
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IKASLEAK

Beharbada, harritu egingo zara konturatzen zarenean zure eguneroko bizitzan zenbat gauza dauden
zure pribatutasuna urra dezaketenak. Garrantzitsua da ondo bereiztea zer den pribatutasunean esku
hartzea edo pribatutasuna urratzea eta zer diren gizartean egiten diren ohiko bestelako interakzioak.
∞ Hasteko, zatitu gela lau taldetan. Talde guztiek irakurri beharko dituzte ondoko galderak eta adierazi beharko 		
dute jarduera horietatik zein diren pribatutasunaren urraketak eta zein diren jarduera normalak (nahiz eta norberaren
gustukoak ez izan). Ez dago erantzun egokirik eta txarrik. Ariketa honen asmoa da ikasleek haien iritzia 		
ematea eta arrazoitzea. 			

GALDETEGIA
Zure ustez, beheko ekintza horietatik zein izan daiteke pribatutasunean esku hartzea?
1. Telefono konpainia batek deitzen dizu konpainiaz aldatzeko eta haiekin altan emateko.
2. Telefono mugikorren konpainia batek mezuak bidaltzen dizkizu, zuk tonuak deskargatzeko.
3. Lagun baten lehengusinak deitu dizu galdetzeko ea non erosi duzun top berria.
4. Zirkuitu itxiko telebista kamera bat jarri dute janari lasterreko jatetxe bateko komuneko sarreran.
5. Zure aitaren mezu bat ia noiz itzuliko zaren etxera galdetuz.
6. Bankuko karta bat hamalau urteko neska bati zuzenduta, kreditu-txartela eskainiz.
7. Zure gurasoak duela 6 urte egon ziren hotel batetik bidalitako mezu bat eskaintza berezi baten berri emanez.
8. Ikastetxe batean duten arau bat dela eta, hatz-markak eskatzen dizkizute bisitan joaten zarenean.
9. Zure argazki bat argitaratu dute iragarki txartel batean, ongintzako lasterketa bat iragarriz.
10. Medikua zure mediku historialari buruz hitz egiten ari da klinikako harrera-gunean.
11. Baten batek zure argazkia jarri du Interneten zure baimenik gabe.
12. Zure nagusiak mostradore batean utzi ditu, edonork ikusteko moduan, lankideen soldatei buruzko datuak.
13. Zure datu pertsonalak (izena, Helbidea, telefono zenbakia) web gune batean ageri dira, zuk zeuk itsatsi bazenitu
bezala.
14. Bidaia agentzia batek zure familiaren datu pertsonalak eman dizkio kreditu-txartelen enpresa bati.
15. Lagun baten mezua, zu jai batera gonbidatzen.

JARRAIPENEKO JARDUERA
Jarduera hau zuzentzeko, eskatu ikasleei behin edo behin haien pribatutasuna kaltetu duten gertakariak
aipatzeko adibide moduan, nahiz eta gertatu zenean ez konturatu pribatutasunaren urraketa izan zenik.

Bai

Ez
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Eskubideak eta erantzukizunak
Datu pertsonalak prozesatzen
Datu bereziki sentsibleak
Adostasuna adierazteko adina
Datu pertsonalak atzitzeko
eskabideak
Hainbat aztergai
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∞ Ikastea datuak babesteari buruzko legediak 		
eskubideak aitortzeaz gain, erantzukizunak 		
ere ezartzen dituela.
∞ Ikastea partikularrek nola egin dezaketen 		
atzipen eskabide bat.
∞ Ikastea partikularrek nola aurkez dezaketen 		
kexa bat.

EZAGUTZAK
∞ Datuak babesteko printzipioak eta legeak.
∞ Datuen tratamendua.
∞ Datu sentsibleak.
∞ Adostasuna adierazteko adina.
∞ Atzipen eskubideak.
∞ Kalteak konpontzeko edo kalte-			
ordainetarako ekintzak burutzeko eskubidea.
∞ Gazteentzako garrantzitsuak diren 			
esparruetako datu-babesari buruzko kasuak 		
aztertzea.
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∞ Eskubideak eta erantzukizunak.
∞ Legedia.

TR E B E TAS

U N AK

∞ Azterketak egiteko gaitasuna: hainbat datu
multzo desberdin alderatzea, zerrendatzea
eta ebaluatzea.

J ARR E RAK
O AK
E TA B A L I
∞ Eskubideez kontzientzia hartzea.

∞ Komunikazio gaitasuna: eztabaidak, rol
jokoa, entzuketak, antzezpenak eta 		
enpatia.

TEA
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ESKUBIDEAK ETA ERANTZUKIZUNAK
Azaldu ikasleei ondoren deskribatzen den testuingurua

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak norbanakoen
hainbat eskubide aitortzen ditu eta oinarrizko babes neurriak ere ematen ditu. Horretaz gain, lege
horrek hainbat betebehar eta erantzukizun ere ezartzen ditu informazio pertsonala biltzen eta gordetzen dutenentzako (fitxategien arduradunentzako).
Norbanakoen gaineko informazioa erabiltzen duten erakundeak (adibidez, ikastetxeak, ospitaleak,
administrazio publikoak, kreditu entitateak, liburutegiak) eta partikularrak (adibidez, medikuntza arloko profesionalak edo farmazia arlokoak) arduratsu aritzen dira gehienetan.
Hala ere, gerta daiteke:
• Zuri buruz gordetako informazioa txarto egotea edo eguneratuta ez egotea.
• Zuri buruzko informazioa ematea baimenik ez duten pertsonei.
• Eskatu ez duzun “zabor posta” edo “mezuak edo mezu elektronikoak” jasotzea.
• Zure pribatutasuna mehatxupean egotea.

IRAKASLEAK
“Eskubideak eta Erantzukizunak” zorrotz aztertu aurretik, ikasleek sakon aztertu beharko dute
“tratamendua”ren kontzeptua. 53. orrialdeko diagrama fotokopiatu eta banatu ikasle guztiei, eta
eskatu diagrama aztertzeko. Ziurtatu behar duzu ondo ulertu dutela zer den tratamendua eta
konturatu direla ez dela operazio elektroniko hutsa.
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DATUEN TRATAMENDUA
Orrialde honetako diagrama zirkularrak datu pertsonalak
tratatzeko dauden moduak ulertzen lagunduko digu

Zure datu pertsonalak Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legearen arabera tratatu behar dituzte.
Datuen tratamenduak informazio pertsonalarekin lotutako jarduera multzo zabala hartzen du bere baitan.
Sailkapen sistema batean eskuz nahiz modu elektronikoan tratatzen diren datu pertsonal guztiak daude
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legearen ezarpen esparruan.
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DATUEN TRATAMENDUA
Erabili ondoko orrialdeko “Eskubideak eta Erantzukizunak”
eskema. Jarri eskema gelan ondo ikusten den toki batean
eta irakurri ozen eskubide eta erantzukizun guztiak.

DATUEN JABE DIREN
PERTSONEN ESKUBIDEAK
Pertsona partikularrei (datuen jabeak dira) maiz eskatzen diete haien buruei buruzko
informazio pertsonala emateko erakunde eta pertsona partikularrei (fitxategien
arduradunak dira), gauzak askotarako erabiltzeko.

FITXATEGIEN ARDURADUNEN
ERANTZUKIZUNAK
Fitxategien arduradunek (erakundeak nahiz partikularrak izaten dira) norbanakoei
buruzko datu pertsonalak biltzen dituzte eta norbanako horiek dira datuen jabeak.
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ESKUBIDEAK ETA ERANTZUKIZUNAK

HONA HEMEN
ZURE ESKUBIDEAK:

Zure datuak bildu, gorde, erabili eta
lagatzen dituzten erakundeek eta
norbanakoek modu egokian jokatu behar
dute.
Erakunderen batek zure datuak helburu
partikularretarako erabiltzen baditu,
zuzeneko marketingerako edo zuri
buruzko informazio pertsonala lagatzeko
hirugarrenei, aurka ager zaitezke.
Zuri buruzko informazio okerra
zuzentzeko eska dezakezu.

FITXATEGIAREN
ARDURADUNAREN
BETEBEHARRAK:
Zure datuak behar bezala bildu eta tratatu
behar ditu.
Zure datu pertsonalak tratatzea berariazko
eta legezko helburu esplizitu baterako
edo batzuetarako, eta informazio hori
erabiltzea eta ematea bakar-bakarrik
helburu horiekiko bateragarriak diren
helburuetarako
Zure informazio pertsonala gordetzean
datuak zehatzak, osoak eta eguneratuak
izan behar dute.

Zuri buruzko edozein informazio
ezabatzeko eska dezakezu, baldin eta
erakundeak ez badu pisuzko arrazoirik
zure datuak gordetzen jarraitzeko.

Zuri buruzko informazio pertsonala
ondo gordeta izatea leku seguru batean,
eta informazioa beharrezkoa ez den
momentuan bertan ezabatuko dela
bermatzea.

Datuak babesteko agentzian kexak aurkez
ditzakezu, uste baduzu datu-babesaren
esparruan duzun eskubideren bat urratu
dutela.

Gordeta dituen zuri buruzko datu
pertsonalak egokiak, garrantzitsuak eta
neurrikoak direla bermatzea.

Edozein erakundek zuri buruz duen
informazio guztiaren kopia bat ikustea
eska dezakezu.

Zuri buruzko datu pertsonalen kopia
bat ematean halakorik eskatzen baduzu,
salbuespenezko kasuak ez badira
behintzat
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Fotokopia ezazu “Neurriak hartu beharra duzu?” jarduera
(58. eta 59. orrialdeak) eta banatu ariketa orri bana gelako
ikasle guztiei. Utzi 10 minutu bakoitzak bere kabuz azter
ditzan lau egoerak. Ondoren, etenaldi bat egin, ikasleen
erantzunak berrikusteko. Erabili segidan duzun
informazioa elkarrizketa bideratzeko. Azkenik, egin
berriro jarduera, azken lau egoerak azter ditzaten.

EGOEREI BURUZKO IKUSPEGI OROKORRA Iradokitako erantzunak
David/Kiroletalo artikuluak linean: Neurriak hartu behar dira
Davidek erosketa batzuk egin ditu Interneten, eta berriro sartu behar da erosketak egin dituen web orrian eta bere
harremanetako datuak bilatu. Mezu elektroniko bat bidali behar die edo telefonoz deitu, esateko ez duela publizitaterik
jaso nahi aurrerantzean. Seguruenez, zerrenda automatikoki sortzen da bezeroen datu-base baten bidez. Hala bada,
Davidek bertan dauden jarraibideak bete beharko ditu mezu elektronikoen zerrendatik “ezabatzeko” bere burua. Enpresak
onartu egin behar du Daviden eskaera, berarekin harremanik ez izateko. Enpresak jarraitzen badu Davidek nahi ez dituen
mezu elektronikoak bidaltzen, enpresaren egoitza dagoen herrialdearen edo lege-jurisdikzioaren ardura da enpresa
auzipetzea. Enpresak egoitza Europako Batasunean badu, nahitaez adierazi behar ditu mezu bakoitzean harpidetza
ezerezteko jarraibideak.

Aitaren sarrera ongintza-ekitaldi baterako: Neurriak hartu behar dira
Komenigarria aitak ongintza-erakundera deitzea eta egiten dituzten komunikazioen gaineko azalpenak eskatzea. Aitak
esan dezake ez duela gogoratzen ekitaldia bukatu ondoren berarekin harremanetan segitzeko asmoa zutenik. Hasteko,
agian gertatu dena izan da ongintza-erakundeak ez diola inoiz baimenik eskatu. Bestalde, erakundeak esan ahal dio
aitari bere garaian ez zuela markatu “Ezabatu” laukitxoa eta, beraz, ez zuela argi utzi ez zuela nahi aurrerantzean egin
behar zituzten ekitaldi/kanpainetan berarekin harremanetan jartzerik. Baina, nahiz eta aita konturatu ez, eta laukitxoa
ez markatu, aitak eskubidea du ongintza-erakundeari eskatzeko bere datuak ezabatzeko erakundearen datu-basetik eta
aurrerantzean mezu elektronikorik ez bidaltzeko. Ongintza erakundeak bete egin behar du aitaren nahia.

Martaren lanaldi partzialeko lana: Ez da beharrezkoa neurriak hartzea
Erabilera legitimoa. Enpresako arduradunek langileen gizarte segurantzako datuak behar dituzte enpresaren legezko
betebeharretarako. Era berean, norbaiten adina egiaztatu beharra ere izan dezakete, lan egin ahal izateko gutxienezko
legezko adina duen ala ez egiaztatzeko.
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EGOEREI BURUZKO IKUSPEGI OROKORRA Iradokitako erantzunak
Daviden telefono txartela: Neurriak hartu behar dira
Orain azalduko dugun portaera hau oso zaila da egiaztatzeko; izan ere, bada telekomunikazioen arloko goi-mailako
enpresa talde bat pertsona partikularren datuak erabiltzen dituena diru-irabaziak izateko, baina ez zen halakorik adierazi
harpidetza egin zenean. Askotan, harpidetza egiten duten bezeroek konturatu gabe onartzen dute aurrerantzean
“eskaintzak” jasotzeko aukera. Konpainiak behartuta daude horrelako zerbitzuetatik baja emateko moduak eskaintzera
bezeroei. Zenbaitetan, gainera, bezeroei esaten diete baja emateko ordaindu egin behar dutela. Datuak Babesteko
Espainiako Agentzia horrelako jokaeren aurka agertu izan da eta zehapenak ezarri die horrelakoak egin dituzten
konpainiei; eta aurrerantzean ere eginkizun horretan arituko da, legeak betetzen direla bermatzeko.

Amari gertatutakoa supermerkatuan: Neurriak hartu behar dira
Amak supermerkatuko bulego nagusiarekin jarri behar du harremanetan eta argitu zein den supermerkatuaren marketing
politika. Egun indarra hartzen ari den teknologia da irrati frekuentzia bidezko identifikazioa (RFID), eta horren bidez
gailu edo txip bat jartzen dute produktuetan, produktuak biltegitik supermerkatuko apaletara eta apaletatik kutxara
egiten duen ibilbidearen berri izateko. Saltzaile batzuk pentsatzen ari dira horrelako txipak jartzea supermerkatuko
fideltasun txartelei ere, jakiteko bezeroa noiz dagoen dendan, eta, horren arabera antolatu supermerkatuaren jarduera.
Pribatutasunaren inguruko gora-beherak agertzen dira horrelakoetan, horrelako teknologiak modu egokian erabili behar
direlako, eta zorrotz zehaztu behar da horien helmena, ondo zedarrituz pertsonen mugimenduetan duen helmena eta
esku hartzea.
Carla eta bideokluba: Ez da beharrezkoa neurriak hartzea
Beharbada dendak darabilen politikak eskatzen du egoitzari buruzko datuak aurkeztu behar direla, bai eta egoitzari
buruzko informazioa egiaztatzen duen dokumenturen bat, gerta daitekeelako bezeroren batek DVDa ez itzultzea edo
DVDa itzultzeko epea igarotzean ezartzen den isuna ez ordaintzea. Bezeroren batek gezurrezko informazioa ematea
lortzen badu, errazagoa izango da berarentzat harpidetza nahierara erabiltzea.

Datuak ezabatzeko eta gordetzeko moduak: Neurriak hartu behar dira
Martak berehala esan behar dio zuzendaritzari dokumentuak birrindu eta markatu egin behar direla, horrela segurtasun
osoarekin ezabatuko dituztelako. Segurtasun neurriak ez badira egokiak edo behar bestekoak, datu pertsonalak edonork
ikusteko moduan geratzeko arriskua handia da, eta iruzur egiteko, gehiegikeriak egiteko edo identitatea lapurtzeko
aukerak ere handiak dira.
Datuen zehaztasuna: Ez da beharrezkoa neurriak hartzea
Aitak kreditu entitatearekin jarri behar du harremanetan jakiteko zein den bere kreditu historiala, eta, horrela argitu gaizki
ulertzea. Askotan finantza erakundeek pertsonen kreditu historiala ikertzen dute. Pertsona batek ez badu mailegu bat
ordaindu, jasota geratzen da haien datu-baseetan. Baina, datuak edo oso antzekoak diren izenak sartzen dituztenean
akatsak ere izaten dituzte, halakoetan, denok dugu gure datu pertsonalak konpontzeko eta zuzentzeko eskatzeko
eskubidea, gaizki eta txarto daudelako edo akatsen bat dutelako.
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Irakurri ondoko egoerak eta markatu laukitxo egokia.

NEURRIAK HARTU BEHAR DITUZU?
• Uste duzu eskatu dizuten datuak egokiak direla?
• Kezkatuta zaude datuak nola biltzen eta erabiltzen dituzten ikusita?
• Zure ustez Davidek, Martak, Carlak, aitak eta amak (datuak haiek eman dituztela kontuan hartuta) neurriren
bat hartu beharko lukete, azalpenen bat eskatu ala eragozpenen bat jarri beharko lukete?
Ez dago erantzun bakar bat, ez dakigulako benetan eta zehatz-mehatz zer gertatu den. Baina irakasleak baditu gutxi gorabeherako erantzunak eta berak ikusiko du ea zer den zuen ustez onargarria eta ea gelan denok
antzera pentsatzen duzuen.

Egoera
Davidek kiroletako produktu batzuk erosi zituen Interneten, eta
orain etengabe ari da produktu horiei buruzko mezu elektronikoak
jasotzen: fitness egiteko ekipoei edo bitaminen pilulei buruzkoak.
Badaki ez direla spamak edo zabor-posta, kiroletako produktuak
erosi zizkion hornitzaileak bidaltzen dizkiolako eta hornitzailearen
izena agertzen delako mezuaren testuan eta edukian. Gainera,
zer ikusi zuzena du Interneten erosi zuenarekin eta mezuak berari
zuzenduta daude.
Duela hilabete batzuk aitak sarrera bat erosi zuen ongintzaekitaldi batera joateko bi asteren buruan. Sarrera erosi zuenean,
aitak harremanetarako datuak eman zituen, ekitaldia non eta
zein ordutan izango zen jakinaraz ziezaioten. Harrezkero, mezuak
jaso eta jaso egon da. Mezuetan hainbat kanpainatan laguntzeko
eskatzen diote.
Martak lanaldi partzialeko lan berria du eta enplegatzaileak esan dio
laneko lehenengo egunean eramateko gizarte segurantzako agiria
eta nortasun agiri nazionala. Enplegatzaileak sisteman sartzen
du gizarte segurantzako zenbakia, eta jaiotze-agiria egiaztatu
ondoren, Martari itzultzen dio dokumentua, kopiarik ere egin gabe.
David aire libreko kontzertu batera doa eta 15€ko saldoa duen
doako telefono txartel baten eskaintza erabiltzen du hainbat
mugikorretara deitzeko. Doako txartela erabili ahal izateko,
hainbat datu pertsonal eman behar izan ditu. Orain era guztietako
eskaintzak eta oporretara joateko aukerei buruzko mezuak jasotzen
ditu etengabe.

Beharrezkoa
da neurriak
hartzea

Ez da
beharrezkoa
neurriak
hartzea
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Irakurri ondoko egoerak eta markatu laukitxo egokia.

NEURRIAK HARTU BEHAR DITUZU?
• Uste duzu eskatu dizuten datuak egokiak direla?
• Kezkatuta zaude datuak nola biltzen eta erabiltzen dituzten ikusita?
• Zure ustez Davidek, Martak, Carlak, aitak eta amak (datuak haiek eman dituztela kontuan hartuta) neurriren
bat hartu beharko lukete, azalpenen bat eskatu ala eragozpenen bat jarri beharko lukete?
Ez dago erantzun bakar bat, ez dakigulako benetan eta zehatz-mehatz zer gertatu den. Baina irakasleak baditu gutxi gorabeherako erantzunak eta berak ikusiko du ea zer den zuen ustez onargarria eta ea gelan denok
antzera pentsatzen duzuen.

Egoera

Amak mezu bat jaso du supermerkatuan dagoela, hirugarren
pasilloan garbigarrien eskaintza berezi bat dagoela esateko.
Amak fideltasun txartela du, eta badaki bere garaian telefono
mugikorraren zenbakia utzi ziola supermerkatuari. Baina,
harrituta dago, ez dakielako bera supermerkatuan dagoela jakitea
kasualitatea den ala ez.
Carla bideoklubera joan da bazkide-txartela egiteko, Baina, hasiera
esan diote ezetz, bere helbidea egiaztatzen duten bi karta aurkeztu
behar dituelako horretarako. Karta biak eraman dituenean, ondo
begiratu dituzte eta itzuli egin dizkiote.
Egun batean aldizkako lanetik irtetean, duela gutxi baztertutako
bezeroei buruzko fitxategi pilo bat ikusi du Martak lantokiko bazter
batean dauden zabor-edukiontzietan, edonork hartzeko moduan.
Martak badaki fitxategiek bezeroen kreditu-txartelei buruzko
informazioa dutela.
Aitak mailegu bat eskatu dio banku bati etxea handitzeko, eta
zur eta lur geratu da bankuak esan diolako bere kreditu historiala
negatiboa dela eta hainbat diru zor duela. Bankuak aitaren eskaera
ezetsi du. Baina, berez aitak ez du zorrik, eta ez du inoiz arazorik
izan eskatutako maileguak ordaintzeko.

Beharrezkoa
da neurriak
hartzea

Ez da
beharrezkoa
neurriak
hartzea
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DATU BEREZIKI SENTSIBLEAK
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Datuak Babesteko Legeak babes berezia ematen die diagrama zirkularrean ageri diren datu kategoriei.
Fitxategien arduradunek arrazoitu egin behar dute ea zergatik eskatzen dituzten horrelako datuak, eta
tratatzen dituztenean ere kontu handiz ibili behar dira.
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Ondoko prentsa titularrak datuak babesteko legeen urraketen
adibideak izan daitezke. Inguratu biribil batekin zure ustez
“datu sentsibleen” kategorian sar daitezkeen titularrak.

PURI-PURIAN

GAURKO BERRIAK

Udalak eraikuntza
baimenen eskatzaileen
izenak eta helbideak web
orrian argitaratzea ontzat
ematen du.

Denda kate batek
onartzen du hacker
batek bezeroen kreditutxartelei buruzko
informazioa atzitu duela.

BERRIAK

GURE GARAIA

Ikastetxe publiko
batek onartutako eta
ez onartutako ikasleen
izen-abizenak argitaratu
ditu iragarki-oholean,
eta adin txikiko baten
ezintasunari eta bere
familiaren errentari
buruzko informazioa
ere bai, atal horiei
dagozkien puntuekin
batera, onartua izateko.

EGUNEZ EGUN

Mediku elkarte
batek aitortzen du
praktikaldiak egiten
ari diren medikuen
arrazari eta erlijio
sinismenei buruzko
datuak argitaratu izana
bertako web orrian
akats tekniko larria
izan zela.
ASTEKARIA

Epaiketa bat bertan behera
geratzen da akusazioak
onartzen duelako salatuari
hainbat delitu egotzi
zizkiola epaimahaiaren
aurrean.

Unibertsitateko
langileek ikasleen
izenak argitaratu
dituzte azterketetako
emaitzekin batera
fakultateko
iragarki-oholean.

EGUNERO
Tren konpainia batek
soldata murriztu die
sindikatuetan afiliatuta
dauden langileei, greba
batean egindako lan
uzteengatik.

AURRERAPENA
Izar baten etxean
egindako jai pribatu
bateko argazkiak zoom
batekin eginda.
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61. orrialdeko prentsa titularrei buruzko
jarduerarako erantzun lagungarriak.

Udalak eraikuntza baimenen eskatzaileen
izenak eta helbideak web orrian argitaratzea
ontzat ematen du.

Epaiketa bat bertan behera geratzen da
akusazioak onartzen duelako salatuari hainbat
delitu egotzi zizkiola epaimahaiaren aurrean.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeak dio
horrelako datuak ez direla datu sentsibleak. Tokiko
agintariek hirigintzako araudian jaso dezakete
horrelako informazioa nola jarri jendearen eskura,
eta modu elektronikoan nahiz beste moduren
batean izan daiteke.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeak
dioenez, delitu-salaketa horiek datu sentsibleak
dira, eta prozedura judizialaren esparruko hainbat
lege urratzeaz gain, konfidentzialtasuna eta
datu-babesa ere urratu dira.

Mediku elkarte batek aitortzen du praktikaldiak
egiten ari diren medikuen arrazari eta erlijio
sinismenei buruzko datuak argitaratzea
bertako web orrian akats tekniko larria izan
zela.
Arrazari eta erlijio sinismenei buruzko datuak
datu sentsibleak dira, eta horixe diote legeek. Jarri
dugun adibidean datu konfidentzialak nahi gabe
jarri dira agerian. Datuak Babesteko Agentziari
segurtasunari buruzko galderak egin ahal
zaizkio. Horretaz gain, badago beste galdera bat
hasieratik egin beharrekoa: zertarako eskatzen
da horrelako informazioa? zein da helburua?

Denda kate batek onartzen du hacker batek
bezeroen kreditu-txartelei buruzko informazioa
atzitu duela.
Legeen arabera, kreditu txarteletako xehetasunak
ez dira datu sentsibleak. Kaltetutako bezeroek
kexa bat aurkez dezakete Datuak Babesteko
Espainiako Agentzian, baina konponbiderik
egokiena izango litzateke enpresak berak ematea
urraketaren berri Agentziari, eta Agentziak
segurtasun-jarduerak aztertzea.

Unibertsitateko langileek ikasleen izenak
argitaratu dituzte azterketetako emaitzekin
batera fakultateko iragarki-oholean.
Legeen arabera, era horretarako informazioa ez
da sartzen datu sentsibleen kategorian. Gure
esparruan, eta batez ere 2007az geroztik, ez da
beharrezkoa ikasleen baimena haien ezagutzak
eta gaitasunak ebaluatzeko egiten diren proben
gaineko emaitzak argitaratzeko (…).
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61. orrialdeko prentsa titularrei buruzko
jarduerarako erantzun lagungarriak.

Tren konpainia batek soldata murriztu die
sindikatuetan afiliatuta dauden langileei, greba
batean egindako lan uzteengatik
Enpresak bazekien zein sindikatutan zeuden
afiliatuta langileak, langileek datu hori erabiltzen
zutelako lansaritik sindikatuko kuota kentzeko
eta sindikatuei transferitzeko. Kasu honetan
enpresak afiliazio sindikalaren datua erabili zuen
langileei lan egin ez zuten egunari zegokion
soldataren zatia kentzeko. Datuak ez ziren
erabili bildu zirenean zegoen helbururako, beste
baterako baizik; eta, ondorioz, datu erabilera
bidegabea egin zen. Gainera, legeak babes
berezia aitortzen die sindikatu afiliazioari buruzko
datuei; eta horrelako datuak tratatzeko, ukituaren
(datuen titularren) berariazko baimen idatzia
behar dela dio.

Ikastetxe publiko batek onartutako eta ez
onartutako ikasleen izen-abizenak argitaratu
ditu iragarki-oholean, eta adin txikiko baten
ezintasunari eta bere familiaren errentari
buruzko informazioa ere bai, atal horiei
dagozkien puntuekin batera, onartua izateko.
Norgehiagokako prozesuetan aukera berdinak
izateko
eskubidea
bermatzeko,
AEPDk
proposatzen du balorazioaren emaitza orokorra
argitaratzea nahikoa dela, eta osasunari buruzko
datuak edo errentari buruzkoak … pertsona
interesdunei baino ez ematea, hau da, lanpostua
eskuratzeko lehian parte hartzen ari direnei,
baldin eta eskatzen badute, desadostasunak
daudelako edo egiaztapenak egiteko. Horrela
jokatuta lortu nahi da prozesuan ez dauden
hirugarrenek daturik ez eskuratu ahal izatea.
Izar baten etxean egindako jai pribatu bateko
argazkiak zoom batekin eginda.
Seguruenik legeek ez dituzte datu sentsibletzat
joko halako datuak, baina ezin da ukatu badirela
datu pertsonalak. Beraz, pertsonaia ospetsuak
edo izarrak kexa bat aurkez dezake berari buruzko
datu pertsonalak eskuratzeagatik legez kanpoko
bideetatik.
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ADOSTASUNA ADIERAZTEKO ADINA
Irakurri ondoko informazioa eta eztabaidatu gelan

Datu pertsonala babesteari buruzko araudiak dio 14 urtetik gorakoek baimena eman dezaketela
haien datu pertsonalak trata ditzaten, legeak gurasoen edo tutorearen laguntza eskatzen duen
kasuetan izan ezik.

Baina, 14 urtetik beherakoen datuak tratatzeko,
nahitaez behar da gurasoen edo tutorearen baimena. Ezin zaie eskatu familiakoen lanbideari,
ekonomiari, datu soziologikoei edo antzeko bestelako informaziorik, gurasoek edo tutoreek ez badute baimenik eman. Bakar-bakarrik eskatu ahal
zaie gurasoen edo tutorearen identitatea eta helbidea, baimena eskatzeko. Era berean, araudiak
dio 14 urtetik beherakoei eskatzen zaien informazioa ulergarria izan behar dela, eta fitxategiaren
arduradunak adin txikikoen adina egiaztatzeko
eta adin txikikoen gurasoen edo tutorearen baimena benetakoa dela egiaztatzeko prozedura
aproposak ezarri beharko dituela.

Zirkuitu itxiko telebista bidezko zaintza sistema bat instalatzeko ikastetxeetako pasilloan,
takilen ondoan, ez da behar ikasleen edo gurasoen baimenik. Nahikoa da segurtasun arazoak
egon direla esatea eta ezin direla konpondu horren inbasiboak ez diren bitartekoekin.
Epai judizial irmo batek guraso-ahala kenduz gero, gurasoei ukatu egin ahal zaie seme edo
alabaren mediku historia aztertzea.
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ADOSTASUNA ADIERAZTEKO ADINA
Irakurri ondoko informazioa eta eztabaidatu gelan

Datu-babesari buruzko araudiak aukera ematen du bigarren hezkuntzako ikastetxeetan ikasleek
eta ikasleen gurasoek edo tutoreek ikasleen datu pertsonalen tratamenduen gainean erabakiak
har ditzaten. Irakasleek ere eskubidea dute ikastetxeak beraiei buruz duen informazio pertsonala
ikusi nahi dutela eskatzeko.

14 URTE
Hamalau urteko ikasle batek badu eskubidea ikastetxeko urtekarian bere argazki bat argitaratzeko
baimena emateko dokumentu bat sinatzeko.
Ikastetxe batek ikasleen eta gurasoen edo
tutoreen adostasuna behar du hatz-marken
identifikazioan oinarritutako sistema bat jartzeko
abian ikasleen asistentzia kontrolatzeko. Ikasleek
eskubidea izan behar dute sistema ez erabiltzeko,
eta gurasoek edo tutoreek ere bai.
Bigarren hezkuntzako ikastetxe bateko 14 urteko
ikasle batek sinatutako baimena nahikoa da
ikastetxeko liburutegiko edo ikasleen banku
bateko bazkide egiteko.

15 URTE
15 urteko ikasle bat nahikoa heldua dela esan
daiteke, eta, beraz, medikuak berari buruz dituen
datu pertsonal guztia atzitzeko eskubidea izan.

16 URTE
16 urteko ikasle batek uste badu ikastetxeak bere
datu pertsonalak eman edo erabili dituela kontu
handirik gabe, eskubidea du kexa bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.
Beste aukera bat da 16 urteko ikasleen gurasoek
edo tutoreek aurkeztea kexa, seme edo alabaren
izenean.
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Ikusi ondo ondoko irudia eta erantzun beheko galderei.

ZEUK
KONTROLATU

EZAGUTU
ZURE
ESKUBIDEAK

ZEURE
DATUAK

GALDE-SORTA
1. Izendatu datu-babesaren esparruan dituzun eskubide garrantzitsuenak.
Begiratu “Eskubideak eta Erantzukizunak” taula erantzunak aukeratzeko (3. unitateko 55.
orrialdea).
2. Zer egin dezakezu zure datuak hobeto kontrolatzeko?
3. Zure eskubideak aldarrikatu beharrik izan duzu inoiz, zure datuak behar ez bezala erabili
dituztelako?
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ATZIPEN ESKAERAK

Datuak atzitzeko eskabide bat inprimaki bat da, eta inprimakia bete, eta, horrela, eskabide formal bat
egingo duzu (eta zuk zeuk egiten duzu, zeuri buruzko informazio pertsonala eskuratu nahi duzulako), zeure
identitatea egiaztatu behar duzu eta fitxategiaren arduradunari aurketu, hala dioelako Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko Legak. Inprimakiaren bidez, galde dezakezu ea zuri buruzko datu pertsonalik tratatzen
duten, zertarako tratatzen dituzten eta ea inori jakinarazi dizkioten, eta jakinarazi badituzte, ia nori galde
dezakezu.
Araudiak aurreikusten du ezintasunak dituztenek eta adin txikikoek ordezkari baten bidez erabil dezaketela
datu pertsonalak atzitzeko eskubidea.

ATZIPEN-ESKABIDEEI
BURUZ JAKIN
BEHARKO ZENUKEENA
∞ Zuk zeuk bakarrik atzitu ditzakezu zeure datu 		
pertsonalak. Beraz, zure identitatea egiaztatu beharko
duzu, NANaren kopia bat aurkeztuz. Bitarteko 		
elektronikoen bidez ere egin dezakezu, zure identitatea
egiaztatzen baduzu.

∞ Zure datuak atzitu edo eskuratzea doako eskubidea 		
da. Ezin dizute esan ziurtatutako gutunak bidaltzeko 		
edo tarifikazio osagarria duten telefonoetara deitzeko
edo gehiegizko kostua dakarten bitartekoak erabiltzeko.

∞ Fitxategiaren arduradunak hilabete bateko epea du 		
erantzuteko, eta erantzun egin behar dizu, nahiz eta 		
zure daturik ez izan.

∞ Zure atzipen eskabideari uko egiten badiote edo ez 		
badizute erantzuten, erreklamazio bat aurkez dezakezu
Datuak Babesteko Agentzian edo Agintaritzan.
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ATZIPEN ESKAERAK
Segidan, informazio orri bat duzue ikusteko nola eskuratu
edo atzitu guri buruz duten informazio pertosonala.

Nola egin atzipen eskabide bat:
ATZIPEN ESKUBIDEA ERABILTZEKO EREDUA
Eskatzailearen datuak
Izena eta abizenak:
NAN (fotokopia bat gehitu behar da):
Helbidea:
Tratamenduaren edo fitxategiaren arduraduna den pertsonaren edo
erakundearen datuak
Izen-abizenak ala kargua ala administrazio organoa:
Helbidea:
Herria:
(Helbidea jakiterik ez badago, Datuak Babesteko Erregistroari eskatu ahal zaio)
Gaia:
Tratamendu edo fitxategi batean jasotako datu pertsonalei buruzko informazio
eskaera
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren
15. artikuluak xedatutakoarekin bat, eskatzen dut argitzeko ea nire datu pertsonalei
buruzko informaziorik duzuen zuen fitxategietan.
Erantzuna baietz bada, eskatu nahi dut informazio hori ondo ulertzeko moduan eta
argi adierazita niri helarazteko, honako informazioarekin batera: edozein eratako
lan, prozesu edo tratamenduen ondoriozko datuak, datuen jatorria, datuen lagapenhartzaileak nor diren eta datuak zertarako bildu ziren. Nire datu pertsonalei buruzko
informaziorik ez baduzue, hori ere jakinarazteko eskatzen dut.
Eskabidea jaso eta hilabeteren buruan erantzun behar zaio eskabideari. Beraz,
eskatzen dut nik eskatutako informazioa bidaltzeko, eta fitxategiaren arduraduna
den pertsonak edo erakundeak uste badu informazioa ezin zaidala bidali, eskatzen
dut esateko zergatik ezin duen.
Epe horren barruan erantzun ezean, eskaera ezetsi egin dela ulertuko beharko da.
Beraz, Datuak Babesteko Agentzian erreklamazioa aurkezteko aukera egongo da,
eta eskubideak babesteko prozedura bati ekin.
(Lekua, data)
(Eskatzailearen sinadura)
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AZTERTZEKO KASUA
Ondoko orrialdean dituzun adibideak fotokopiatu.

Unitate honetan ikasleek Datu
Pertsonalak Babesteari buruzko Legearen
berri izan dute. Lege hori betetzen dela
ziurtatzeko eskumena datuak babesteko
agentziek dute. Agentziek administrazio
publikoekiko erabateko askatasunez
dihardute, eta hainbat ahal dituzte,
adibidez:

∞ Fitxategien arduradunak behartu ahal dituzte, 		
legezko jakinarazpenen bidez, eskabideak 		
izapidetzeko behar den informazioa ematera.
∞ Fitxategien arduradunak behartu ahal dituzte legeek
ezarritakoa betetzera.
∞ Publikoak aurkeztutako kexak aztertzeko ahala dute.
∞ Bertako funtzionarioei baimena eman ahal diete
instalazioetan sartu eta bertan erregistratzen den
edozein motatako informazio pertsonala, informazio
hori tratatzeko prozedura eta ezarritako segurtasun
neurriak ikuskatzeko.

Legean jasotako arau-hausteren bat egin eta erruduntzat jotzen den fitxategi-arduradunari 600.000 euro arteko
isuna ezarri ahal zaio eta/edo datu-basean jasota duen informazio guztia edo zati bat ezabatzeko agindu ahal zaio.

• Ikasgela lauko taldetan banatu. Talde
bakoitzari aztergai bat eman eta eskatu
bakoitzari tokatu zaion kasua irakurtzeko eta
datu-babesarekin lotuta dauden zalantzazko
alderdiak izendatzeko. “Eskubideak eta
Erantzukizunak” taula kontsulta dezakete
berriro.(3. unitateko 55. orrialde)
• Talde bakoitzak bozeramaile bat hautatuko
du. Utziezu 10 minutu kasua irakurri eta
taldean eztabaidatzeko.
• Bukatzen dutenean, esan bozeramaileari
altxatzeko eta labur-labur azaltzeko haien
ustez zein diren zalantzako alderdiak eta
zergatik. Arbelean idatz daitezke.
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∞ Eskatu ikasleei honako galderari erantzuteko: 		
zer egingo zenuke gazteak datu-babesari buruzko
kontzientzia har dezaten?
∞ Esan diseinatzeko informazio-txartel bat, datuak
babesteko agentziek bigarren hezkuntzako ikasleen
artean banatzeko.
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AZTERTZEKO KASUA 1
Gizon batek kexa bat aurkeztu zuen Datuak
Babesteko Agentzian hamar urteko alabak
banku baten gutuna jaso zuelako galdetuz ea
kreditu-txartelik nahi zuen. Gizona bankuarekin
ere jarri zen harremanetan eta erantzun zioten
marketing enpresa bati erosi ziotela helbideen
zerrenda. Marketing enpresak esan zion beste
marketing enpresa bati erosi zizkiola datuak.
Azken enpresa horrek esan zion datu pertsonalak
inkesta baten bidez eskuratu zituela, eta inkesta

berak eta alabak bete zutela opor batzuen ostean.
Inkestaren inprimakian argi zegoen adierazita
umeak hamar urte baino ez zituela. Enpresak
erantzun zion normalean ez zituztela erabiltzen
18 urtetik beherako adin txikikoen datuak, eta
neskatoaren datuen kasuan gertatutakoa huts
bat izan zela. Enpresak hutsa zuzendu zuen eta
neurriak hartu zituen hurrengoan halakorik gerta
ez zedin.

AZTERTZEKO KASUA 2
Ama bat Datuak Babesteko Agentziarekin
harremanetan jarri zen esateko lehen hezkuntzako
ikastetxe batek ikasleen argazkiak argitaratu
zituela hainbatetan bere web gunean gurasoei
baimenik eskatu gabe. Ikastetxearen Interneteko
web gunean ikasleen izen-abizenez eta argazkiez
gain, haien zaletasunei buruzko informazioa
ere agertzen zen: zer zuten gustuko, zer ez....
Amak egina zuen lehendik ere kexa ikastetxean,
baina ez zen konforme geratu ikastetxearen
erantzunarekin.
Datuak Babesteko Agentziak eskatu zion
ikastetxeari ikasleei buruzko datu pertsonal
guztiak kentzeko web gunetik. Gero, Agentziako
zuzendaria ikastetxeko zuzendariarekin elkartu
zen. Ikastetxeko zuzendariak esan zion ikasleak

poz-pozik zeudela web gune berriarekin eta web
guneak sariak ere irabazi zituela. Gurasoei baimena
eskatu beharraren gainean, zuzendariak adierazi
zuen berriki familiei bidalitako jakinarazpen
batean eman ziela web gunea sortzeko asmoaren
berri, eta ikastetxera etortzeko gonbitea ere egin
ziela, bertatik bertara ikus zezaten. Hala eta
guztiz ere, Datuak Babesteko Bulegoak erabaki
zuen gurasoen edo tutoreen berariazko baimena
behar zela 12 urtetik beherako ikasleen datuak
erabiltzeko. Ikastetxearen zuzendariak erabakia
onartu zuen eta gurasoen edo tutoreen baimenik
gabe informazio pertsonal gehiago ez jartzeko
konpromisoa hartu zuen.
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AZTERTZEKO KASUA 3
Ikerketa enpresa batek inkesta bat bidali zuen posta
bidez, bueltatzeko frankeatutako gutunazaletan,
eta eskatu zien hartzaileei bertan zeuden galdera
guztiak erantzuteko eta inkesta bueltan bidaltzeko
izenpetu gabe, hau da, modu anonimoan. Baina,
nahiz eta hori esan, frankeatutako gutunazalak
identifikatuta zeuden lau digituko zenbakien
bidez. Beraz, horrek esan nahi zuen inkesta ez zela
benetan anonimoa eta erantzunen aztarnei segi
egin ahal zitzaiela, harik eta inkestak bete zituzten
partikularrak identifikatu arte.

Datak Babesteko Agentziak bilera bat antolatu
zuen enpresarekin. Enpresak esan zuen
gutunazaleko zenbakiak erabili zituztela jakiteko
ea nortzuk erantzun zuten inkesta, eta erantzun
ez zutenei gogorarazi ahal izateko erantzun behar
zutela. Erantzunak gutunazaletik atera eta gero,
ezinezkoa zen jakitea nork bidali zuen. Datuak
Babesteko Agentzia konforme geratu zen jakin
zuenean ezin zela jakin inkestaren erantzunak
norenak ziren eta ezin zela haien aztarnarik segitu.

AZTERTZEKO KASUA 4
Emakume batek hozkailu bat erosi nahi zuen
denda batean, eta saltzaileari galdetu zion ea
hainbat epetan ordaintzerik zegoen. Saltzaileak
ordenagailuan begiratu zituen andrearen datuak.
Arreta-mahaiaren inguruan jende gehiago zegoen
eta emakumeari buruzko informazioa ikusi zuten,
adibidez, bere jaiotze-data. Emakumeak kexa bat
aurkeztu zuen Datuak Babesteko Agentzian.

Agentziak kasua ikertu zuenean, ikusi zuen
ordenagailuaren pantaila gaizki kokatuta zegoela
eta horregatik ikusten zituztela datuak gainontzeko
bezeroek, nahiz eta dendako langileak kontu handiz
ibili.
Jabeek denda osoa berrantolatu zuten eta
ordenagailuaren pantaila leku egokiagoan jarri, ez
ikusteko moduan.
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AZTERTZEKO KASUA 5
Duela urte batzuk mutil gazte bat kondenatu zuten
lehen auzialdian munta txikiko delitu batengatik.
Epaiaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen eta
absolbitu egin zuten. Egun batean beste herrialde
batera emigratzea erabaki zuen, eta, horretarako,
polizia-aurrekaririk ez zuela egiaztatzen zuen agiri
bat eskatu behar zion poliziari. Atzipen-eskabide
bat aurkeztu zion poliziari, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko Legeari jarraiki. Poliziaren

erantzuna jaso zuenean, beldurtu egin zen, ikusi
baitzuen poliziaren eginbideak oraindik datubasean agertzen zirela. Orduan gizona Datuak
Babesteko Agentziarekin jarri zen harremanetan,
oso kezkatuta zegoelako hasierako salaketa
oraindik poliziaren datu-basean ageri zelako.
Azkenean, poliziak egiaztagiri bat eman zion
aurrekariak ezeztatu zituela adieraziz.

AZTERTZEKO KASUA 6
Emakume bat ospitale publiko bateko larrialdietako
zerbitzura joan zen. Hilabete batzuk geroago,
ikerketa bat egiten ari zen enpresa bat berarekin
harremanetan jarri zen. Ikertzaileek bazekiten noiz
eta zergatik egon zen ospitalean, eta galdera batzuk
erantzuteko eskatu zioten. Emakumea haserretu
egin zen, ospitaleak ikerlariei bere berri eman
zielako, eta ospitalera joan zen kontua argitzera.
Baina ez zen gustura geratu ospitaleak emandako

erantzunarekin eta Datuak Babesteko Agentziara
jo zuen kexa bat aurkezteko. Ospitaleak esan zuen
larrialdietako itxarongelan ohar bat jarri zutela
pazienteei ohartarazteko ospitaleak haiei buruzko
informazioa emango ziela ikertzaile batzuei, eta
ez bazuten nahi, harrera-gunean esateko. Datuak
Babesteko Agentziak ebatzi zuen ospitaleak
banan-banan galdetu behar ziela pazienteei ea
ikerketan parte hartu nahi zuten.
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AZTERTZEKO KASUA 7
Datuak Babesteko Agentziak emakume baten kexa
jaso zuen, telefono kontuko datuak aldatu zituelako
eta bere izenean jarri zituelako senarra eta bera
banatu aurretik. Senarrak telefono konpainiara jo
zuen eta buzoian sartzeko sarbide-kodeak eskuratu
zituen. Emakumea konturatu zen senarrak mezuak
entzun zitzakeela.
Telefono konpainiak kontu handiz aztertu zuen
kexa, eta ez zuen lortu argitzea zer gertatu zen

zehatz-mehatz. Baina, onartu zuten senarrak gezurren bat asmatu bazuen datu horiek eskuratzeko,
bezeroen datuak babesteko segurtasun-neurriak
ez zirela egokiak izan gertatu zela. Hori dela eta,
konpainia deien zentroetako segurtasun prozedurak berrikusten hasi zen. Orain telefono-konpainiak
arau zorrotzak ditu eta horiek erabiltzen ditu telefono zerbitzuak kudeatzeko,batez ere banatu diren
bikoteen kasuetan.

AZTERTZEKO KASUA 8
Enpresa bateko langile batzuk kexa bat aurkeztu
zuten Datuak Babesteko Agentzian, haietako
bakoitzaren “lan errendimenduko” ebaluazioak
direktibo askoren eskutan jarri zituztelako.
Langileek uste zuten datu konfidentzialak zirela
eta haien nagusiak ez zirenei eman beharrik ez
zegoela.
Enpresak azalpenak eman behar izan zituen
eta adierazi zuen departamendu jakin bateko
zuzendariak fitxategi bat sortu zuela ordenadorean
eta bertan bere menpean zuen plantillaren lan
errendimenduaren adierazleak sartu zituela. Baina,

fitxategi horretan “sartzeko baimenak” konfiguratu
zirenean, bere departamenduko zuzendaritza
taldekoak ez ziren beste zuzendari batzuek
ikusteko moduan geratu zen. Plantillako kide batek
zuzendaritzari esan zion gertatutakoaren berri, eta
fitxategia suntsitu egin zuten. Enpresak ikerketa
formal bat egin zuen gertatutakoa aztertzeko,
eta berehalako neurriak hartu zituen ondorioak
konpontzeko; eta, batez ere, aurrerantzean
segurtasun-neurriak egokiak izateko neurriak hartu
zituen.
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∞ Fotokopiatu ondoko orrialdeko erreklamazio-orria eta banatu gelan.
∞ Egin gai bakoitzari buruzko hiruzpalau kopia eta eskatu ikasleei 		
ordura arte taldean eztabaidatu ez duten gai bat aukeratzeko. Esan
ikasleei banan-banan irakurtzeko kasua, eta, egoera aztertu ondoren,
erreklamazio-orria betetzeko. Ariketan agertzen ez diren			
xehetasunak asma ditzakete.
∞ Begiratu datuak babesteko agentzien urteko txostenak agentzien
web guneetan (www.agpd.es; www.madrid.org; www.apd.cat; www.
avpd.euskadi.net), eta ikusi urtero jasotzen dituzten kontsultak eta
erreklamazioak nolakoak diren.

Informazio Oharra:
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluak xedatzen duenarekin
bat, adierazi nahi dizugu salaketa aurkeztuz gero, bertan datozen datu pertsonalak dokumentuen sarrera eta irteera
erregistroan eta eskubideez baliatzeko, ikuskaritzako eta zehapenetako espedienteen fitxategian jasoko direla. Fitxategi
horien arduraduna Datuak Babesteko Agintaritza da.
Erakunde honi dagokionez, honako helbidean balia ditzakezu datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko
eskubideak:
Jakinarazten dizugu datuak babesteko eskubidea bermatzeko prozeduretan eskumena duten beste agintaritza batzuei
laga ahal dizkiegula zure datuak, edo partikularren eskubideak bermatzeko eskumena duten beste erakunde batzuei ere
bai. Lagapena salaketa ebazteko izango da.
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DATUAK BABESTEKO AGENTZIAN SALAKETA AURKEZTEKO INPRIMAKI-EREDUA
Salatzailearen datuak
Izena eta abizenak
NAN
Helbidea
Salatutako pertsonaren edo entitatearen datuak
Izena
Helbidea
Herria
Honako gertakariak salatu nahi ditut datuak babesteko araudiak xedatutakoa
urratzeagatik:
(Salatu nahi diren gertakariak zerrendatu behar dira)
1.
2.
3.
[…]
Hona hemen salatutako gertakariak frogatzeko dokumentazioa:
(Adierazi gertakari bakoitzari dagokion dokumentazioa)
1.
2.
3.
[…]
(Lekua, data)
(Salatzailearen sinadura)
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Beraien datuak erraz ematen
dituzten nerabeak
Egun bat Helenaren bizitzan
Zaintza
Telebista digital interaktiboa
Erosketak: zerua ala infernua
Sare sozialen web guneak
RFID: uhinak sortzen
Biometria
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∞ Azpimarratzea gaur egun teknologiak 		
gure bizimoduan duen eragina eta gure		
pribatutasunean dakartzan ondorioak.

EZAGUTZAK
∞ Profilak.
∞ Berrikuntza teknologikoa.
∞ Zaintza teknikak.

AK
U
T
P
E
Z
T
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∞ Demokrazia.
∞ Garapena.
∞ Pribatutasuna sare sozialetan.

TR E B E TAS

U N AK

∞ Azterketa kritikoa.
∞ Komunikazioak: eztabaidak, rol jokoa,
entzuketak, antzezpenak eta enpatia.

J ARR E RAK
O AK
I
L
A
B
TA
E
∞ Ikasleak kontzientziatzea teknologiak 		
dakartzan abantailez eta balizko arriskuez.
∞ Ikastea nola jokatu, informazioaren 			
teknologiak erabiltzen direnean, informazioa
kontrolatzeko.
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BERAIEN DATUAK EMATEN
DITUZTEN NERABEAK

Behean nerabe baten profila duzue. Egin antzeko
taula bat zure profilarekin.

Izena:

J.P. (Bere datuak erraz ematen dituen nerabe bat da)

Adina:

16 urte

Helbidea:

Kale Nagusia 3, Villanueva

Anai-arrebak:

2 anai-arreba, anai nagusi bat eta arreba gazteago bat.

DBHko 3. mailako kalifikazio orokorrak: Bikain (1); Oso Ongi (3); Nahiko (3); Ez nahiko (1) eta Oso Gaizki (1).
Gustuko gosaria:

Laranja zukua eta zerealak.

Ikastetxeko diziplina espedientea:

Bi zigor ikastetxean: bat maiz berandu heltzeagatik, eta beste bat
azterketa batean tranpa egiteagatik. Lehengo mailan bi egunez egon
zen kanporatuta irakasleekin lotsagabeki jokatzeagatik.

Odol taldea:

B+

Mediku hisoriala:

Apendizitisa, elgorria, eskumuturra hautsi 5 urterekin.

Aurrekariak:

14 urte zituela lapurretan harrapatu zuten denda batean. Iazko
uztailean udaltzainek etxera eraman behar izan zuten mozkortuta
zegoelako.

Alergiak / gaixotasunak:

Asmatikoa da eta inhalagailu bat eramaten du aldean.

Aurrezkiak:

90 € ditu bankuko aurrezki kontuan.

Helbide elektonikoa:

JP@hotmail.com

Zaletasunak:

Erdi Aroko nobela fantastikoak irakurtzea (betaurrekoak behar ditu
irakurtzeko), zinemara joatea eta bideojokoak.

NAN zk.:

11111111z

Telefono mugikorreko zk.:

666 666 666

Laguni konena:

Ruth

Kirolak:

Futbolean eta saskibaloian ibiltzen da.

Oporrak:

Urtero uztailean kanpaleku bat egiten du, eta gainontzeko udal aldia
aitona-amonen herrian igarotzen du gurasoekin.
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Eztabaidatu ikasleekin ondoko alderdiak.

• J. P.ri buruzko zein datu dira datu sentsibleak?
• Pentsatu zer gerta daitekeen datu horiek guztiak ordenagailu batean sartu eta profil bat sortuz gero.

Imajina ezazu J.P.ri buruzko ondoko
datuak ordenagailu baten pantailan
ikusten direla:
Izena: J. P.
Ikastetxeko diziplina espedientea: Bi
zigor ikastetxean: bat maiz berandu
heltzeagatik, eta beste bat azterketa batean
tranpa egiteagatik. Lehengo mailan bi
egunez egon zen kanporatuta irakasleekin
lotsagabeki jokatzeagatik.

Hausnarketa
Ikasleek uste dute profil hori ez dela bidezkoa, J.P.ren
alde on eta positibo bat bera ere ez duelako jasotzen?
Ona izango zen ikastetxeak udaltzaingoaren sistema
informatikoan sarbidea izatea, eta horrela eskolaespedienteak eguneratu, ikasleek legearekin dituzte
gorabeherak (errudunak izan ala ez) bertan islatzeko?

Aurrekariak: 14 urte zituela lapurretan
harrapatu zuten denda batean. Iazko
uztailean udaltzainek etxera eraman behar
izan zuten mozkortuta zegoelako.

Imajina ezazu ondoko datuak ordenagailu
baten pantailan ikusten direla:

Hausnarketa

NAN zk.: 11111111z
Telefono mugikorreko zk.: 666 666 666
Aurrezkiak: 90 € ditu bankuko aurrezki
kontuan.
Helbide elektronikoa: dteen@hotmail.com

Kaltegarria izango litzateke J.P.rentzat bere datuak erakustea
edo baten batek, inongo arrazoirik gabe, eskuratzea datu
horiek? Baten batek erabil dezake informazio hori eta J.P.
balitz bezala eta bere identitatea ordeztu? Ikasleen ustez
datu horiek Interneten erosketak edo gestioak egiteko erabil
ditzake baten batek?

Pertsonen interes, mugimendu, harreman, lorpen, gaitasun ekonomiko eta osasunari buruzko datuak erabilita, profil bat
diseinatu daiteke. Datuak era askotako tokietatik jaso daiteke: bono-busa, ikastetxea, medikua eta finantza erakundeak. Datu
guzti horien multzoak dena delako pertsonari buruzko xehetasunen profila osatuko luke.
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EGUN BAT HELENAREN BIZITZAN
Irakurri ondoko egunerokoa:

07:30 Helena esnatu egin da.
08:00 Gosaldu ondoren, Helenak ordenagailua piztu du eta Interneten konektatu da. Konektatuta dagoela, berrien
web gune batean sartu da. Helenari gustatu egin zaio eta erregistratu egin da. Erregistratu aurretik, web guneak
pribatutasunari buruzko dokumentua irakurtzeko aukera eman dio, baina berak irakurri gabe sakatu du “onartu” botoia,
lehenago amaitzeko. Helenari ez dio inporta zertarako erabiliko dituzten bere datu pertsonalak.

08:15 Helenak gustuko gauzak bilatu ditu Interneten. Interneteko zerbitzu-hornitzaileak (ISP Internet Service Provider)
Helenaren bilaketa guztiak erregistratu eta gordetzen ditu mugagabeko epealdi batean. Bilaketen motorrak ere
bilaketetako informazioa gordetzen du eta ez du adierazten zertarako.

09:00 Helena lantokira heldu da, eta zirkuitu itxiko telebista kamerek jaso dute nola heldu den. Kamerak jarri aurretik,
Helenak esan zien langileei kamerek jasotzen zituzten irudiak segurtasunarekin lotutako helburuetarako erabiliko zirela,
eta irudiak oso ondo gordeko zirela. Helenaren nagusiak hatz marken irakurgailu biometriko bidezko fitxaketa sistema
bat ere instalatu zuen [biometriari buruzko informazioa duzu liburuxka honen 97. orrialdean]. Sistemak langile guztien
laneko sarrera eta irteera guztiak grabatzen ditu. Helenak uste zuen sistema ez zela oso diskretua baina bazirudien
lankideei ez zitzaiela axola. Beraz, sistema onartzea erabaki zuen. Helenak ez daki nagusiak beste zerbaitetarako ere
erabiltzen duela.
11:15 Kafea hartzeko atseden orduan Helena lineako bankuko kontuan sartu da. Aurreko gauean anaiarekin hitz egin zuen
eta diru apur bat bidaliko ziola agindu zion. Anaia Europan zehar dabil motxilarekin. Helenaren bankuak, gainontzeko
banku garrantzitsuenek bezala, SWIFT banku arteko sistema darabil diru zenbatekoak transferitzeko. Bankuak ez dio
argi azaldu Estatu Batuetako gobernuak berak egin duen transferentziari buruzko datuak eta bere datu pertsonalak
eskura ditzakeenik, baina kontrolatu egiten ditu SWIFT bidezko transakzio guztiak, terrorismoaren aurkako prebentzio
neurriaren aitzakiarekin.
13:00 Helena bazkaltzera joan da eta supermerkatura gerturatu da etxerako gauza batzuk erostera, etxe osoa garbitzeko
asmoa duelako udaberrian. Kutxara heldu da eta Helenak supermerkatuko fidelitate txartela ateratzen du puntuak
irabazteko. Supermerkatuak Helenaren txartela erabiltzen du zer erosten duen jakiteko eta antzeko produktuei buruzko
eskaintzak banatzeko postontzietan hurrengoan. Helenari ez dio axola supermerkatuak jakitea zertzuk gauza erosten
dituen.

13:20 Helena herriko liburutegira joan da norbere buruari laguntzeko erako “Gizonen eta Emakumeen arteko kimika”
izeneko liburua itzultzera. Beste liburu bat hartu du, autoestimua nola hobetu lantzeko: “Giza maitasunezko lehergailuak”.
Horretarako, liburutegiko txartela erabili du. Txartelaren bidez, Udalaren maileguen datu-basean erregistratzen dira bere
maileguak.

FOTOKOPIA EGIN

TEA
A
T
I
N
U
.
4.2

83

IKASLEAK

16:00 Helena lehenago atera da lanetik ospitalera joan behar delako espezialistarengana. Duela hiru urte, familiaren
baserrian istripu bat izan zuen eta tiro bat jaso zuen hankan. Oraindik orain, mina du zaurian. Ospitalera heldu da
eta bere datu pertsonalak eman ditu. Espezialistak bere espediente osoa du eta Helena konturatzen da bere mediku
historial osoa ospitaleko sistema elektronikoan dagoela jasota. Ez dio inporta. Azken finean, informazio hori bera
tratatu behar dutenek baino ez dutela ikusiko pentsatzen du.
19:00 Helenak New Yorkeko klinika pribatu batera joan nahi du, kirurgia estetikoko operazio txiki bat egiteko. Afaldu
ostean, Interneten sartu da hegaldia erreserbatzeko. Erreserba egiteko, Helenak datu pertsonal piloa eman behar izan du.
Bidaia egin baino lehen, Estatu Batuetako gobernuak jaso eta aztertu egingo ditu datuak, terrorismoaren aurkako neurria
dela aitzakiatuta, eta erabakiko du ea Helena arriskutsua den Estatu Batuen segurtasunerako. Hegazkin konpainiaren
web orriak guzti horren gaineko informazioa ematen du, baina Helenak ez du horrelako informaziorik irakurtzen eta ez
da ondo jabetzen kontu horretaz.

20:00 Helenak dei bat jaso du telefono mugikor batetik. Ez daki norena den zenbakia, baina erantzun egin du. Deitu
duen pertsonak, ordea, telefonoa eseki du eta Helenak deia ahaztu egin du. Helenak ez daki pertsona horrek nahi gabe
markatu duela bere telefono zenbakia, eta gainera poliziak susmopean duela ustez delituzko jardueretan nahasita
dabilelako. Polizak pertsona horrek egindako telefono erregistroak eskatu beharko ditu eta Helenaren telefono zenbakia
ere bertan agertuko da. Ondorioz, poliziak Helenaren telefono mugikorrari buruzko azken hiru hilabeteetako xehetasunak
ere eskatuko ditu, argitzeko ea ikerketarako garrantzitsua den ala ez.
Helenak telebista ikusten bukatzen du eguna. Gaur ez zaio inori gehiago emango Helenaren datu pertsonalik.
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ZAINTZAREN GIZARTEA OTE?
Helenak uste du ez duela zertan kezkatu beste batzuk bere informazio pertsonala ikus dezaketelako. Egia
esan, berak ez du ezer ezkutatzeko eta lege guztiak betetzen ditu. Beraz, zergatik egon behar du arduratuta?
Teknologiari esker eguneroko bizitza erosoagoa da eta berak gustura partekatu ditu bere datu pertsonalak,
abantaila guzti horietaz baliatzeko.
Baina, agian Helenak kezkatuta egon beharko luke. Zer gertatuko litzateke berari buruz jasotako informazio
guztia leku zentralizatu bakar batean bilduko balitz? Zer pentsatuko du Helenaz, informazioa ikusteko aukera
duenak?
Gerta daiteke Helenak ezustekoren bat izatea informazio horretatik abiatuta atera daitezkeen profilak eta
ondorioak ikusita. Ondorio bat izan daiteke pentsatzea “Helena susmagarria dela terrorismo kontuengatik”.

Helena:
Interneten berriak bilatzea:
Intereseko artikuluak: Londresko hainbat terrorista inputatuta (Interneteko erregistroak).
Bilaketak webean:
Kirurgia plastikoa.
Fondoen transferentziak:
Hanburgoko pertsona bati.
Mediku hisoriala:
Bala-zauri bat dela-eta ebakuntza egin diote.
Egindako delituen espedientea:
Bai (Isun bi gehiegizko abiaduragatik).
Udal liburutegiko fitxategiak:
Maileguan utzitako liburuen hitz gakoen bilaketa
egitean, bi hitz hauek agertu ziren: “kimika” eta
“lehergailua”.
Telefono erregistroak:
Gaizkile ezagun batek egindako dei bat.
Erosketa ohiturak:
Garbiketa produktu arriskutsu asko erosten ditu.
Oporretako planak:
Datorren astean New Yorkera bidaiatuko du.
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Teknoeguneroka

JARRAIPENEKO JARDUERA
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Aurreko orrialdeetan azaldutako egoera kontuan hartuta “Egun bat Helenaren bizitzan”, eskatu ikasleei
txosten bat idazteko eta azaltzeko zer-nolako interakzioak dituzten teknologiarekin. Honakoak aipatu
ditzakete: sare sozialetan iruzkinak eta argazkiak argitaratzea, sarrerak edo postak sortzea blogetan,
bideoak igotzea, autobus-txartelak erabiltzea edo liburutegiko liburuen mailegu-txartela erabiltzea
eta abar. Esaiezu pentsatzeko ea nola erabiltzen dituzten telefono mugikorrak edo Internet, eta
gogoratzeko haiek ibiltzen diren tokietan jarrita dauden zaintza bideo kamerez ere. Egunerokoek
medikuari egindako bisiten erregistroak ere izan ditzakete, maileguan hartutako liburuak, alokatutako
DVDak, zein kirol-lehiaketatan parte hartu duten, deskargatutako musika …
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Fotokopiatu 87. orrialdeko jarduera eta banatu ikasleen artean. Erabili ondoko materiala jarduera aurkezteko.
Erantzunak 88. artikuluan daude.

Fotokopiatu 87. orrialdeko jarduera eta banatu
ikasleen artean. Erabili ondoko materiala jarduera
aurkezteko. Erantzunak 88. artikuluan daude.
Esan gabe doa teknologiak izugarrizko garrantzia
duela gure egunerokotasunean.
Esan dezakegu gutako bakoitzak aztarna elektroniko
bat dugula eta guri buruzko aztarrenak uzten
ari garela etengabe: telefono mugikorra pizten
dugunean, autobuseko txartela erabiltzen dugunean,
lantokian edo ikastetxean sartzean fitxatzen
dugunean, erosketak egiten ditugunean Interneten
edo kalean gabiltzanean bideo kamerek grabatzen
gaituztenean. Gure mugimendu askoren eta egiten
ditugun jarduera askoren aztarnari segitzea erraza
da denboraren eta espazioaren ikuspegitik.
Batzuetan era horretako zaintza agerian egiten da,
adibidez, begi-bistan jartzen diren bideo kameren

bidez. Kameren ondoan, gainera, informazio-txartel
bat jartzen da zertarako grabatzen diren azalduz.
Batzuetan zaintza pasiboa izaten da, adibidez,
herrialdeko edozein errepidetan zehar gidatzen ari
garenean topatu ditzakegun abiadura-kontrolerako
kamerak grabatzen dituzten irudiak. Era horretako
zaintzak ez die ezer berezirik egiteko eskatzen
pertsonei normalean; baina, gerta daiteke behin
edo behin pertsonek azalpenak eman behar
izatea zerbait egin dutelako. Horretaz gain, gerta
daiteke arrazoi legitimoak tarteko, ezkutuko
zaintza egin behar izatea, hau da, zaintza egiten
denean zaintzapean dauden pertsonak ez jakitea
zaintzapean daudenik. Baina, kontu handiz aztertu
behar dira aukeran dauden zaintza mota guztiak,
eta era horretako zaintza egiteko arrazoi sendoak
egon beharko dira beti.

Hausnarketa
Eskatu ikasleei erabakitzeko ea ondoko orrialdean
deskribatutako egoerak “ageriko zaintza” moduan sailkatu
daitezkeen, hau da, ea teknologia erabiltzea nabarmena eta
begien bistakoa den pertsona bat zaintzeko, ala “ezkutuko
zaintza” moduan sailkatu daitezkeen, hau da, pertsona
baten jarduerak zaintzeko erabiltzen den teknologia ez
denean agerikoa [Gogoan izan ezkutuko zaintza guztiz
legitimoa izan daitekeela].
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Erabaki ia ondoko egoeretan zaintza
agerikoa den ala ezkutukoa den.

Egoera
Lantokian sartzean fitxatzea zure banda magnetikodun txartelarekin.
Ikastetxeko zuzendaritzak irakasle baten mahai azpian, irakasleak ezer jakin
gabe, jarritako ezkutuko kamera bat. Kamera ikasgelari begira jarrita dago eta
ikasleek eta irakasleak esan eta egiten duten guztia grabatzen du.
Jantzi-denda dotore batean segurtasun-gailuak jarri dizkiete arropei. Gailua
kendu gabe duen arroparen batekin dendatik irtenez gero, alarma piztuko
litzateke.
Abiadura kontrolatzeko kamerak.
Ordenagailuan instalatuta dituzun cookieak web gune jakin batean egiten dituzun
jarduerak kontrolatzeko.
Bilaketen motorren historialak: ordenadore zehatz batetik egindako bilaketen
erregistroa.
Bidezaintzako kamera bat gasolindegi batean.
Markatu “Gustatzen zait” laukitxoa Facebooken: informazio hori sareko datubankuetan gordetzen eta erregistratzen da, gerora dirua irabazteko asmoarekin
erabiltzeko.
Telefono mugikorrean utzi dizuten ahots-mezu batek zonalde geografiko batekin
lotzen zaitu iazko egun eta ordu jakin batean.
Sare sozial bateko joko batean edo aplikazio batean izena ematea: sare sozialak
jarduera-datu horiek atzitu ditzake eta publizitate pertsonalizatua bidaltzeko
edo antzeko beste helburu batzuetarako erabil ditzake.

Agerikoa √

Ezkutukoa √
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Erantzunak

Egoera
Lantokian sartzean fitxatzea zure banda magnetikodun txartelarekin.

Agerikoa √

√

Ikastetxeko zuzendaritzak irakasle baten mahai azpian, irakasleak ezer jakin
gabe, jarritako ezkutuko kamera bat. Kamera ikasgelari begira jarrita dago eta
ikasleek eta irakasleak esan eta egiten duten guztia grabatzen du.
Jantzi-denda dotore batean segurtasun-gailuak jarri dizkiete arropei. Gailua
kendu gabe duen arroparen batekin dendatik irtenez gero, alarma piztuko
litzateke.

Ezkutukoa √

√
√

Abiadura kontrolatzeko kamerak.

√

Ordenagailuan instalatuta dituzun cookieak web gune jakin batean egiten dituzun
jarduerak kontrolatzeko.

√

Bilaketen motorren historialak: ordenadore zehatz batetik egindako bilaketen
erregistroa.

√

Bidezaintzako kamera bat gasolindegi batean.

√

Markatu “Gustatzen zait” laukitxoa Facebooken: informazio hori sareko datubankuetan gordetzen eta erregistratzen da, gerora dirua irabazteko asmoarekin
erabiltzeko.

√

Telefono mugikorrean utzi dizuten ahots-mezu batek zonalde geografiko batekin
lotzen zaitu iazko egun eta ordu jakin batean.

√

Sare sozial bateko joko batean edo aplikazio batean izena ematea: sare sozialak
jarduera-datu horiek atzitu ditzake eta publizitate pertsonalizatua bidaltzeko
edo antzeko beste helburu batzuetarako erabil ditzake.

√
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TELEBISTA DIGITAL INTERAKTIBOA
Telebista digital interaktiboa mundu osoan zehar zabaltzen
ari da. Modako hitz asko erabiltzen dira TB digitala
zer den adierazteko: iraultza digitala dela, aukera
paregabea dela, kontrola …

Zer da TB digitala?
TB digital interaktiboa dela esaten da informazioa telebista-zerbitzuaren hornitzailearengandik
(telebista kanalak eskaintzen dituen telebista digitalaren konpainia da) ikuslearengana eta alderantziz dabilenean eta bien artean elkarreragina
dagoenean. Telebista-zerbitzuaren hornitzaileak
galderak egiten ditu eta ikusleak telebistaren urrutiko agintearen bidez erantzuten du. Telebistaren
edukia aldatu egiten da erantzunen arabera.

Nola funtzionatzen du?
Telebistak memoria-txip bat du eta datu-base
zentralizatu bati lotuta dago. Txip horrek kontrolatu egiten du zenbat ordu ematen dituzun egunean
telebista ikusten, eta etxeko telebista bakoitzean ikusten dituzten programak erregistratzen
ditu. Urrutiko agintearen botoiak ukitzen diren
bakoitzean, mugimendua datu-basean jasota geratzen da. Sistema hau telebistaren “klik-fluxu”
izenez da ezaguna, eta ikuslearen gaineko profil
oso sofistikatua sortzeko gai da, eta haren zaletasunei buruzkoa. Telebista-hornitzailearentzat
lan egiten duten analistek, zenbat eta denbora
gehiago pasatu, orduan eta hobeto dakite zein
gustu eta ohitura dituzten ikusleek, eta informazio guzti hori merkatua aztertzen duten enpresei
eta iragarleei saldu ahal diete.

Aukerak
Gero eta maizago agertzen dira merkatuan pakete bereziak, deskontuekin, baldin eta erregistro
nagusi batean datuak erregistratzen baditugu eta
onartzen badugu ikusten dugun guztia kontrolatzea. Familiaren hileko faktura oraindik merkeagoa izan daitekeela diote, eta, gainera, deskontuak eskaintzen dizkigute antzeko produktuetan.
Merezi du? Zeuk erabaki!
Nola sentituko zinateke telebistaren pantailan hurrengo programazio-emanaldietan dauden zure
intereseko saioei buruzko iradokizunak agertuko
balira, zure gustuak kontuan hartu dituztelako?
Nahiko zenuke zure mugikorrera edo posta elektronikoko kontura saioekin gogoratzeko oharrak
bidaltzea? Nola sentituko zinateke zure hornitzaileak beste konpainia batzuei emango balizkie
zure datuak eta konpainia hori zurekin harremanetan jarriko balitz zure telebista ohituren araberako produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko?
Agian bidaltzen dizkizuten zenbait materialek
agerian uzten dituzte zuri buruzko alderdi batzuk
eta zuk nahiago zenuke gauza horiek pribatuak
izatea eta inork ez izatea horren berri, adibidez
honako gauzak: zailtasun ekonomikoak, kirurgia
estetikoa, ezkontza agentziak, argaltzeko pilulak,
konpromisoko gaixotasunak …
TB digital interaktiboa zure buruan sartu eta edozein gairi buruz duzun iritzia jakiteko modu bat
izan daiteke. Horrelako informazioak pentsatu
ere ezin duzun balioa du enpresentzat, alderdi
politikoentzat, komunikabideentzat eta abar.
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Idatzi eguneroko batean zeintzuk programa ikusten dituzun astean zehar. Kalkulatu zenbat ordu
igarotzen dituzun telebista aurrean egunero. Hurrengo astean aurkeztu emaitzak gelan eta eztabaidatu
taldean. Datu horiek zure nortasunari eta interesei buruzko zerbait erakusten dute? Zure ustez,
marketing enpresentzat balio handiko informazioa izango litzateke jakitea zein motatako iragarki eta
mezu pertsonalizatu bidali zuren telebistaren bidez? Zure ustez horrek dakartzan abantailak alderdi
negatiboak baino gehiago dira? Ba al dago saioren bat ikusten duzuna baina inork jakiterik nahi ez
duzuna?
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Supermerkatuek fidelitate txartelen bidez kontrola ditzakete gure erosketa ohiturak. Era guztietako
eskaintzak eta deskontuak egiten dizkiete fidelitate txartela duten bezeroei, eta horrela pertsona
horiek egunerokotasunean edo egoera berezietarako erosten dituzten gauzei buruzko informazio
garrantzitsua eskuratzen dute.

Jende asko harritutako geratuko litzateke ikusiko

Supermerkatuek oso modu burutsuan erabiltzen
dute txartel horietako informazioa. Datuak aztertzen dituzte jakiteko ea zenbatero erosten dituzten bezeroek halako edo bestelako produktuak,
eta ea bezeroek antzeko jokaera eredurik duten.
Erosketak hainbat kategoriatan sailkatzen dituzte:
luxuzkoak, ekonomikoak (aurrekontu bati lotuta
daudena erosketak) ala etxeko produktuak. Gainera, datu horien bitartez, bezeroak talde sozialetan
edo ekonomikoetan sailka ditzakete. Bezero batek
fidelizazio txartela eskatzen duenean, bezeroari
esan egin behar zaio bere datuak aztertu egingo
dituztela, eta supermerkatuek galdetu egin behar
diote ea baimena ematen duen berari buruzko
informazioa beste enpresa batzuei emateko. Era
berean, “ez” esateko aukera ere eman behar diote
bezeroari.

zen duten bakoitzean. Inporta al zaizu okindegiak

balu zenbat datu dauden fidelizazio txartelari lotuta, edo jakingo balu bere erosketa ohiturei buruzko
informazioa helarazi zaiela beste enpresa batzuei
baimenik gabe. Adibidez, imajina ezazu iaz pastel
asko erosi zenituelako, orain supermerkatuak mezuak bidaltzea okindegian produktu berri bat jartbeste enpresa batzuei ematea horren berri eta enpresa horrek gero zuri mezuak bidaltzea argaltzeko pilulak eskainiz deskontuarekin?
Zure ustez, hasieran gauza baterako eskatutako
datuak, gero beste gauza batzuetarako erabiltzea, ez al da supermerkatuaren arduragabekeria,
supermerkatuak (datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna den neurrian) bere betebeharrak
alde batera uzteagatik? Datuen arduradunak helburu bat edo hainbat helburu jakin, esplizitu eta
legezkoetarako baino ezin ditu erabili zure datuak.
Datuen arduradunak horretarako bakarrik erabili
beharko lituzke datuak, ez beste ezertarako.
Ikusi “Eskubideak eta erantzukizunak” eskema
(3. unitateko 55. orrialdea).

Hurrengoan supermerkatura joaten zarenean edo kate jakin bateko denda batean zaudenean, fidelizazio txartela
eskaintzen badizute, eskatu eskaera-inprimakiaren kopia bat eta irakurri “Baldintzak eta xehetasunak” atala.
Erantzun galdera hauei:

∞ Ba al dago gutxienezko adinik fidelizazio txartela eskatzeko?
∞ “Baldintzak eta Xehetasunak” atala irakurri eta gero, ulertu duzu zertarako erabiltzen diren zuri edo zure familiari
buruzko datuak?

∞ Ba al duzu esaterik “ez” duzula nahi zurekin harremanetan jartzerik beste zerbitzu batzuk eskaintzeko, adibidez,
maileguak edo kotxeko nahiz etxeko aseguruak?

∞ Ba al duzu esaterik “ez” duzula nahi zure daturik helaraztea supermerkatuarekin lotutako “beste enpresa 		
batzuei”?
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SARE SOZIALEN WEB GUNEAK

Sare sozialetako web guneak (adibidez, Tuenti, Facebook edo Twitter) leku aproposak dira betiko lagunekin
hitz egiteko eta lagun berriak egiteko. Web gunek askok sarbideak murrizteko aukera ematen diete
erabiltzaileei, baina, hala ere, inkestek diote pertsona gehienek ez dituztela pribatutasuneko aukerak eta
segurtasun neurriak aktibatzen.
Badira kontuan hartzeko hainbat alderdi sare sozialetan zabiltzanean, adibidez, zein jarrera duzun
pribatutasunarekiko, zenbat informazio partekatzen duzun besteekin, erabilgarri dauden pribatutasuneko
aukerak eta inskribatuta zauden web guneko segurtasun sistema. Sare sozialen gune batean kontu bat
irekitzen duzunean, merezi du gogoan izatea aztarna elektroniko bat sortzen ari zarela edo zuri bizitzako
une eta toki jakin bateko erregistro bat. Hainbeste datu pertsonal, harremanei buruzko datu, eta denbora
librean egiten duzunari buruzko hainbeste datu ematea kaltegarria izan daiteke etorkizunean, ... iragana
bat batean itzuli egin daitekeelako abisatu gabe.

2020
Z BELAUNALDIA
Sare sozialetako zure web gunean mezuak
posteatu eta argazkiak igotzen dituzun
bakoitzean, bilatzaile elektroniko bat Mundu
Zabaleko Amarauna (World Wide Web) arakatzen
ari da zu konturatu ere egin gabe, eta zure orriak
atzematen (gordetzen). Nahiz eta hiruzpalau
hilean behin zure orrialdeen edukia garbitu,
beldurrez dardarka hasiko zinateke jakingo
bazenu nerabea zineneko bideo, argazki eta post
bilduma handi bat ager daitekeela bat batean
2020. urtean, “Z belaunaldia: galdutako urteak”
izenarekin sarean zintzilikatutako fitxategi
batean.
1. egoera:
2020. urtea da eta lanean igoera bati buruz hitz
egiteko bilera garrantzitsu bat duzu. Ziur zaude
igoera eskuratuko duzula, eta igoerarekin batera
soldata handiagoa ere bai. Soldatarekin etxea
erosiko duzu estreinako. Baina, ikasle garaiko
lagun batek esan dizu “Z belaunaldia” izeneko
fitxategi bat dabilela bueltaka, eta kezkatu egin
zara, pentsatu duzulako zure nagusiak erabili

egin dezakeela zuri buruzko ikerketa egiteko.
Egia esan, garai hartan egindako argazki batzuk
eta orduan grabatutako elkarrizketa batzuk
nahiko harrigarriak dira gaur egun.
2. egoera:
Tokiko politikaria zara, anbizio handikoa
eta langilea, eta zeure burua aurkeztu nahi
duzu 2020ko hauteskunde orokorretan
Legebiltzarrerako. Zure lehiakide batek “Z
Belaunaldia” fitxategia aurkitu du eta tokiko
egunkari bati deitzen dio. Egunkariak komunitate
birtual bereko beste orrialde batzuetan zuri
buruz egindako hainbat aipamen argitaratzen
ditu. Aipamen horiek diote ez zarela inoren
gogokoa, alferra zarela eta egozentrikoa. Hasiera
batean, barre egiten duzu, zure gaztaroko
garaian gertatutako xelebrekeriak baino ez direla
uste duzulako. Baina, zure herrian hauteskunde
kanpaina egiten zabiltzala, konturatzen zara
pertsonek ez dutela lehengo jarrera bera
agertzen zurekiko, aldatu egin dela.
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SARE SOZIALEN WEB GUNEAK

AZTERTZEKO KASUA 1
Adin txikiko batzuk argazkiak bidali zituzten harreman
pertsonaletarako kontaktuak egiteko atari espezializatu
batera. Atariak ez zuen adina egiaztatzeko tresnarik, eta
bertako argazkiak eta iruzkinak edonork ikusteko moduan
zeuden. AEPDk gertatutakoa aztertu zuen eta egiaztatu
zuen adin txikikoen datuak gurasoen baimenik gabe eta
aldez aurreko informaziorik eman gabe tratatu zituztela.
Beraz, atariari zigorra ezarri zion.

AZTERTZEKO KASUA 2
Zenbait ikaslek telefono mugikorrarekin irakasle bati
argazkia atera eta sare sozial baten bidez zabaldu
zuten zurrumurru eta guzti. AEPDk gertatutakoa ikertu
zuen, datu pertsonal bat zabaldu zutelako —irudia datu
pertsonala da— ukitutako pertsonaren baimenik gabe.
Eta, horrek, erantzukizunak dakartza, datu pertsonalak
babesteari buruzko legeak dioenez.

AZTERTZEKO KASUA 3
Adin txikiko baten identitatea ordeztu zuten sare sozial
batean eta berak esan ez zituen gauzak jarri zituzten bere
ahoan. AEPDk gertatutakoa ikertu zuen, bai eta horretarako
erabili zuten telefono linea ere, erantzukizunak argitzeko.
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Sare sozialen web guneak
identitatea lapurtzeko iruzurra?

Identitateen lapurrek informazio pertsonala biltzen dute sarean, eta behar beste informazio eskuratu dutenean, pertsonen identitateak
lapurtzen dituzte iruzurrak egiteko.
Erabiltzaileen sarbide gakoak asmatzea erraza da erabiltzaileen harremanak eta denbora-pasak zainduz. Pertsona batzuk xehetasun
asko ematen dituzte haien web orrietan, eta beste batzuk horretaz baliatzen dira identitatea lapurtzeko eta ordezkatzeko, edo
pertsona horiek jazartzeko.
Prebentzio neurriak
• Kaltegarria izan daiteke Interneten honakoak argitaratzea, besteak beste: telefono mugikorraren zenbakia, helbidea, oporretara noiz
joango zaren, mediku datuak (odol taldea eta abar). Egia esan, hobe da horrelako informaziorik ez jartzea sekula web orrietan, sare
sozialetan eta blogetan. Horrelako informazioa konfiantza handiko pertsonekin baino ez partekatu.
• Lagun birtual berriak egiten dituzunean, kontuan izan benetan ezagutzen dituzun ala ez, eta ez bazaude ziur haien identitatea
benetakoa den ala ez, egiaztatu.
• Kontuz ibili Interneten irudiak kargatzen dituzunean. Ez kargatu inoiz beste baten argazkirik bere baimenik gabe.
• Ahal baduzu ez erabili erabilera publikoko tresnarik Interneten konektatzeko (ziberkafeak eta halakoak), baina, erabiliz gero, behar
bezala deskonektatu.

Sartu ondoko helbide elektronikoetan, baina ikastetxeko, liburutegiko edo
etxeko ordenagailutik:
• Datuak Babesteko Espainiako Agentzia. Recomendaciones a usuarios de
Internet atal ikus daiteke eta XI. eta XII. atalak irakurri. Lehenengoaren gaia
“Web 2.0” da eta bigarrenarena “Internauten ardurak”.
• Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko Agentzia. Gazteei zuzendutako
“Jóvenes e Internet” deritzon atala kontsulta daikete.
• Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritza. Gazteei zuzendutako
pribatutasunari buruzko atala kontsulta daiteke.
• Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. Honakoak kontsulta daitezke:
pribatutasuna sare sozialetan, prestakuntza bideo batzuk eta gazteei
etahezitzaileei zuzendutako Kontuzdatos ataria.
Sare sozialen web gune batean kontua baduzu, erantzun honako galderei.
Erantzun zuk uste duzuna eta kontuan izan orain arteko esperientzia.
• Zure lagunek eta zuk diseinatzen dituzuen profilak oro har publikoak izan
ohi dira?
• Izena, jaiotze-data eta telefono mugikorraren zenbakia bezalako datuak
ematen dituzu?
• Zuk dakizula, zuk ezagutzen dituzun pertsonek ezezagunak “gehitzen”
dituzte? Zure lagunen batek ezezagun bat gehituko balio lineako lagun
taldeari, uste duzu horrek kalte egingo lizukeela?
• Zure lagunen argazkiak etiketatzen dituzu baimenik gabe?
• Zure horman edo lagunenean gauzak esaten dituzunean kontuan hartzen
duzu idazten duzuna pribatua den ala baten bat mindu dezakeen?
• Emandako gomendioren batek balio dezake zuk edo zure lagunek webeko
profilekin izan duzuen esperientzia kontuan hartuta?

HAINBAT IDEIA
EKINTZARAKO
Aztertu “identitatea lapurtzea”
zertan datzan. Horretarako,
erabili epealdi jakin bateko
komunikabideak (prentsa/
telebista/irratia/Internet). Jarri
arreta identitate lapurretei buruzko
datu estatistikoetan, berdin dio
zein esparrutan gertatzen diren.
Ikertu ea zein maiztasunarekin
agertzen diren sare sozialak,
identitatea lapurtzeko leku
aproposenak balira bezala. Eta,
azkenik, idatzi txosten bat eta
prestatu azalpen/aurkezpen bat
atera dituzun ondorioak azaltzeko.
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RFID: UHINAK SORTZEN

Irrati frekuentzia bidezko identifikazioa (RFID)
Irrati frekuentzia bidezko identifikazioa (RFID) irrati-uhinak
erabiltzen dituen identifikazio sistema automatiko mota
bat da. Informazioa transmititzeko etiketa edo tag izeneko
gailu eramangarri bat erabiltzen da, eta etiketaren seinalea
RFID irakurgailu batek harrapatzen du. Etiketak transmititzen
dituen datuak identifikazioari edo lokalizazioari buruzko
informazioaren gainekoak izan daitezke.
RFID etiketak asko erabiltzen dira biltegi eta garraio
sektoreetan, merkantziak non dauden jakiteko balio dutelako.
Era berean, supermerkatuek eta txikikazko merkataritzak
ere interes handia agertu dute RFID etiketak erabiltzeko.
Askatasun zibilen aldeko taldeak eta pribatutasunaren aldeko
aktibistak, ordea, oso kezkatuta agertu dira eta galdetu izan
dute ea noiz geratu behar den bertan behera produktuan
itsatsitako etiketa: produktua ordaintzen denean (erosketa
gunea) ala etxean irekitzen denean (kontsumoa)? Artikuluak
bezala, fidelizazio txartelak ere aproposak dira RFID etiketak
jartzeko, RFID etiketen bidez supermerkatuan zaudela jakitea
erraza delako txartela diru-zorroan badaramazu.
Etorkizuneko erosketak?
Pertsona bat modako kate ezagun bateko denda batean
sartzen denean, RFID etiketadun fidelizazio txartela aldean
badarama, une horrexetan bertan daki saltzaileak bezeroa
sartu dela, berak duen RFID etiketen eskuzko irakurgailuari
esker. Horrela, gainera, badaki zer den gehien gustatzen
zaiona erosleari, aurreko erosketak eta estatistikak ikusi
ditzakeelako, eroslea dendan sartu orduko. Bezeroan probagelan sartu bezain pronto, RFID irakurgailuak gomendioak
ematen dizkio erosleari, soinean dituen arropekin zeintzuk
konbinatzen duten ondoen esanez eta proba-gelan dagoen
pantaila baten bidez erakutsiz. Gainera, RFID irakurgailu
batzuk beste enpresa batzuek jarritako etiketak ere irakur
ditzakete. Erosketekin batera aldean daramatzazun
poltsak eta diru-zorroan daramatzazun fidelizazio txartelak
eskaneatzeko gaitasuna dutenez, hobeto jakin dezakete zer
erosteko joera duzun eta informazio hori gehitu ahal zaio
enpresak zuri buruz duen profilari.

“Denboraldiko bildumako hiru janzki
baino ez dituzu erosi?
Iaz gure bezerorik onenetarikoa
izan zen.
Beharbada arazo ekonomikoak ditu,
edo, agian gure lehiakideen dendetara
joaten hasi da orain.”
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RFID ETIKETAK ETA HAURRAK
Hainbat herrialdetan RFID etiketak probatzen ari dira haurrak “identifikatzeko eta lokalizatzeko”. Hainbat
aukera daude:
Jaioberrientzako etiketak: jaioberriei eskumuturreko bat jartzen zaie. Eskumuturrekoak irrati seinale bat
bidaltzen dio aitak, amak ala zaintzaileak aldean daraman aurikularrari. Babes-eraztun bat sortzen da, eta
haurra babes esparrutik ateratzen bada alarma piztu egiten da.
i-Kids erako tekefonoak: gurasoek i-Kids erako telefonoak oparitzen dizkiete haurrei. Gurasoek haurra non
dagoen jakin nahi badute, testu-mezu bat bidali behar dute telefono zenbaki jakin batera eta haurraren i-Kids
erako telefonoaren seinalea jasotzen dute segituan haurra non dagoena esanez.
Gerriko aztarnariak: Ehorrelako gerrikoetan Kokatze Globaleko Sistema (GPS) jartzen da, eta horrela gurasoek
Interneten sartu eta satelite bidezko irudi baten bidez jakin dezakete non dauden seme-alabak. Irudia 15
segundoro eguneratzen da.
Inplanteak: berez txipak azalaren barruan jartzen dira. Gaur egun momentuz mikrotxipak maskotei bakarrik
jartzen zaizkie, arazoak daudelako haurrei jartzeko, arrazoi etikoak.
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Zure auzoko lehen hezkuntzako ikastetxe
bateko eskola kontseiluan haurrak
“identifikatzeko eta lokalizatzeko” instalazio
bat probatu nahi dute 50 metro inguruko
erradio batean. Guraso elkarteko idazkaria
zara era gutun bat idatzi behar diozu
ikastetxeko zuzendaritzari ekimenari buruzko
informazioa eskatzeko eta ea zergatik jarri
nahi duten galdetzeko. Eskatu hitzordua
horretaz hitz egiteko.

Zure gurasoak RFID etiketadun gailu bat
erostekotan dabiltza sei urteko zure anaia
txikiarentzat. Haiek uste dute horrela lasaiago
egongo direla, baina zu arduraduta zaude
eta uste duzu gehiegikeria bat dela. Idatzi
zerrenda batean gurasoek seme-alabak
“identifikatzeko eta lokalizatzeko” gailuak
erostearen aldeko eta kontrako arrazoiak.
Ondoko galderari buruzko hausnarketa egin:
zer geratuko litzateke seme-alabak hasi eta
nerabezarora heltzean gurasoek esango
balute gailua aldean eramatea nahi dutela?
Nerabeek eskubidea dute arazo honetaz hitz
egiteko eta zer nahi duten adierazteko?
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Informazio biometrikoa sortzen duten sistema informatikoek modu automatikoan identifikatzen dituzte hatzmarkak,
erretina, aurpegia, ahotsa eta gorputzeko usaina bezalako ezaugarri fisiologikoak, pertsona bakoitzak bereak
dituelako. Irakurri prentsan agertu zen ondoko artikulua eta erantzun galderei.

Eskaner biometrikoak ikastetxe bateko jatetxean
Kevin Schofield, The Scotsman, 2006/10/27

Eskoziako lehen hezkuntzako ikastetxe bateko
ikasleak izan dira janaria ordaintzeko, dirua erabili
ordez, esku ahurra eskaner batetik pasatu behar
izan duten lehenengo haurrak munduan.
Paisley hiriko lehen hezkuntzako Todholm
ikastetxean teknologia biometrikoa sartu dute, eta
bertako ikasleak identifikatzen dituzte esku-ahurreko
sanen patroien bidez.
Horrek esan nahi du aurrerantzean ez dutela jantokiko
dirua galduko —eta, gainera, sistema honek jantokia
doan erabiltzen duten haurren identitatea babeste
du—. Era berean, sistemak janariei alergia dieten
pertsonak ere identifikatzen ditu eta ikasleen artean
dieta orekatua sustatzen du, astean aukeratu duten
menua irakurtzeko aukera emanez.
Sistema honen sustatzaileek Eskozia osoan zabaldu
nahi dute orain, eta esaten dute sistemak ikasleen
sarrerak eta irteerak baimentzeko ere balio duela,
eta asistentzia erregistratzeaz gain, liburutegitik
liburuak ateratzeko ere erabilgarria dela. Hala ere,
sistemaren aurka daudenek diote ez dela hain
beharrezkoa, eta, beharbada, sistemak askatasun
zibilak ere urratzen dituela.
Todholm ikastetxeko zuzendaria den Pat Swansonek esan zuen sistema berri hau aurrekoa baino
askoz hobea dela. “Haurrei gustatu egiten zaie,
berria eta zirraragarria delako, eta erabiltzen erraza”.
Horretaz gain, zera ere esan zuen: “orain ez dute
dirurik ekarri behar etxetik ikastetxera, sarri galdu
ere egiten dutelako, eta orain gu ere ez gara ibili
behar etxeetara gutunak bidaltzen dirua eskatzeko”.
Ikastetxe askok banda magnetikodun txartelak

erabiltzen dituzte jantokietara esku-dirurik eraman
beharrik ez izateko. Baina, Amey enpresako (eskuko
eskanerren ardura duen enpresa) kontratazio
zuzendaria den Grant Henderson-ek baieztatu zuen
sistema hau askoz fidagarriagoa dela. Besteak
beste, zera esan zuen. “arazoa izaten da ikasleek
galdu egin ditzaketela banda magnetikodun txartela,
batez ere txikienek”, eta bermatu zuen “sistema
honekin ikasle txikienek jantokira joan eta eskuahurra eskanerrean jarri baino ez dutela egin
behar. Segidan, gailu batek jantokiko arduradunari
erakusten dio ikasle bakoitzaren kontuan zenbat
diru dagoen, zein menu aukeratu zuen azkenengoz,
eta aukera ematen dio menu osasungarriagoren bat
aukeratzeko”.
“Catering enpresari ikasleek izan ditzaketen
alergien berri emateko ere balio du, eta horrela
jakin zer ezin duten jan”. Henderson jaunak aurreratu
zuen teknologia biometrikoa ikastetxeko edozein
esparrutan erabil daitekeela. Besteak beste, esan
zuen “goizero zerrenda pasatu ordez, nahikoa izango
zela ikasleek esku-ahurra eskanerretik pasatzea
ikastetxean sartzean”.
“Sistema honek segurtasun kontuetarako ere balio
du, hau da, ikastetxean egon behar ez den inor
bertan sar ez dadin”. Hala eta guztiz ere, Eskoziako
Legebiltzarreko eta alderdi berdeko kide den Patrick
Harvie jaunak esan zuen bere ustez kezkatzekoa
dela ikastetxeetan teknologia biometrikoa erabiltzea.
“Horrelako sistemek, edozein dela ere, arrisku bat
dute: informazioaren okerreko tratamenduak egitea
edo informazioa okerreko tokietara heltzea”.
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GALDERAK
1. Zein da sistema biometriko berriaren helburu nagusia?
2. Artikuluaren arabera, informazioa beste helburu askotarako biltzea ere badago. Zein dira helburuak?
3. Menua aukeratzean, asteon jada patata frijituak jan dituzunez, zein menu komeni zaizun gomendatuko
balizute, harritu egingo zinateke?
4. Zure gurasoek eskatuko balute astean zehar ikastetxeko jantokian bazkaldu duzunaren eta bertan erosi
dituzun mokaduen gaineko kopia xehatuak, kezkatu egingo zinateke?
5. Zure ustez ikastetxeak, sistema berria ezarri aurretik, ikasleei eta familiei galdetu zien zer pentsatzen
zuten?
6. Zure ustez ba al dago moduren bat gurasoek seme-alabei jantokiak erabiltzen uzteko eta jantokia
ordaintzeko esku-dirurik beharrik gabe eta datuak erregistratu gabe (bakar-bakarrik gastatutako
zenbatekoa erregistratuta)?
7. Ondoko zein helburutarako uste duzu erabil daitekeela biometria? Bat, bi ala batzuk aukera ditzakezu.
Arrazoitu erantzuna.

SEGURTASUNEKO HELBURUAK

ASISTENTZIA / ZERRENDA PASATZEA

ALERGIAK

LIBURTEGIKO MAILEGUAK

DOAKO BAZKARIAK IKASTETXEAN

DIETA / JANARIA
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JARRAIPENEKO JARDUERA
Ikastetxeko hatzmarken erregistroa:
Zure ikastetxea pentsatzen ari da hatzmarken bidezko identifikazio sistema bat jartzea, familiei berehala
jakinarazteko seme-alabak ikastetxera joan diren ala ez. Ikasleek hatza eskanerrean jarri eta eskanerrak
hatzmarka irakurri eta erregistratu egingo du ordenagailu baten bidez. Eskanerrak egunaren hasieran ez
badu ikasleren bat erregistratu, zuzenena bidaliko du alertako testu-mezu bat gurasoen mugikorretara.
Informazio hori hezkuntzako ikuskatzaileei ere helarazi ahal izango zaie, eskolan piper egiten dutenak
ebatsi nahi izanez gero.
Pentsatu artikulu bat idazteko agindu dizutela ikastetxeko aldizkarirako, eta artikulua ikasleen asistentzia
kontrolatzeko jarri nahi duten sistema biometrikoa ezartzeko proposamenari buruzkoa dela, aurreko
orrialdean deskribatu duguna bezalako sistema bati buruzkoa. Saia zaitez ikasleen eskubideen eta
ikastetxearen premien arteko oreka lortzen.

JARRAIPENEKO JARDUERA
Imajina ezazu honako egoera hau: Legebiltzarrean garraio publikoan etiketa elektronikoen sistemei
buruzko xedapenak arautuko dituen lege bat eztabaidatu behar dute.
Legea onartzen bada, garraio publikoetako bono guztiek izango dute etiketa elektronikoa. Etiketak bidaitxartelaren titularraren izenari eta destinoari buruzko datuak transmitituko ditu gobernuko garraio agentzia
batek kudeatzen duen datu-base nagusi batera. Etiketak bi asteko balioa izango du. Lege berriaren
aldekoek uste dute sistema hau oso erabilgarria dela gaizkileak lokalizatzeko eta desagertzen diren
pertsonek egindako azken mugimenduak kontrolatzeko. Sistemaren aurkakoek, ordea, pentsatzen dute
sistemak pribatutasunerako eskubidea urratzeaz gain, mugimendu eskubidea ere kaltetzen duela guztiz.
Eztabaidatu ikasgelan garraio-bonoetarako proposatutako etiketa sistemari buruz, eta agindu ikasleei gai
honi buruzko ikerketa lan bat egin dezatela, aztertzeko ea Europako beste herrialderen batean antzeko
sistemarik ezarri duten, adibidez, Londreseko “Oyster Card” garraio txartela. Egin bi talde gelan (talde
batek gobernua ordezkatuko du eta besteak oposizioa), legearen inguruko eztabaida bultzatzeko eta
legeari emendakinak egiteko iradokizunak proposatzeko. Antolatu legeari eta onartutako emendakinei
buruzko bozketa. Sistema berriaren funtzionamenduari eta kudeaketari dagokionez, aztertu denon artean
azken emaitzaren esanahia.
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HAINBAT IDEIA
Herri askotan zaintzarako bideokamerak jarri dituzte. Batzuk poliziarenak dira
eta bide publikoan daude, eta beste batzuk pribatuak dira eta bizilagunen
komunitateetan daude. Egin inkesta bat zaintzako bideo kamerak dauden
tokietan, zure herrian edo auzoan. Identifikatu kamerak dauden toki
guztiak eta galdetu jendeari ea zer uste duten eta ea haien ustez kamerak
bizitza pribatuetan sartzen diren. Era berean, galdetu negozioak dituzten
pertsonei ea haiek nabaritu duten hobekuntzarik kamerak jarri dituztenetik.
Desabantailarik ikusten ote duten ere galdetu.
Jarri harremanetan bideo zaintza sistemak jartzen dituen arduradunen
batekin eta gaiari buruzko informazioa eskatu. Nork dauka sistema
administratzeko ardura? Bizilagunek adierazi al zuten desadostasunik
sistema ezarri aurretik? Kexarik jaso al dute kamerak direla eta? Noiztik
behin emango zaizkie grabatutako irudiak poliziari edo epaileei? Noiztik
behin adierazten dute herritarrek grabatutako irudiak ikusi nahi dituztela?
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SARRERA
1948ko abenduaren 10ean Nazio Batuen
Batzar Nagusiak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu eta aldarrikatu
zuen. Ekintza historikoa izan zen, eta, horren
ondotik, Batzar Nagusiak Nazio Batzuen
kide ziren herrialdeei eskatu zien Aldarrikapenaren testua argitaratzeko eta agindu
zien “eskoletan nahiz irakaskuntzako edozein zentrotan komentatu, irakurri, ikusgai
jarri eta banatu zezatela, herrialdeen edo lurraldeen izaera politikoa alde batera utzita”.
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 12. artikuluak zera dio:
Ez dago arrazoirik gabe beste inoren
bizitza pribatuan, familian, etxean edo
postan eskusartzerik, ezta inoren ohore
edo izen onari eraso egiterik ere. Nornahik
du eskusartze edo eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea.
Aldarrikapen horretan oinarrituta daude
Konstituzioaren 18.1 eta 18.4 artikuluak eta
Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Gutuna. 1978ko Espainiako Konstituzioaren
18. artikuluak ohorerako, norberaren eta
familiaren intimitaterako, eta bakoitzaren
irudirako eskubidea eta egoitzaren bortxaezintasuna eta komunikazioen sekretua
bermatzen ditu. Orain arte horien inguruan
egin den lege garapenik garrantzitsuena
Konstituzioaren 18.1 artikuluan jasotzen
den intimitaterako eskubideari buruzko
honakoa izan da: Ohorerako, Norberaren
eta Familiaren Intimitaterako eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege
Organikoa Konstituzioaren 18.4 artikulua
pertsonen pribatutasunari buruzko eskubideak onartu eta aldarrikatzen dituen konstituzioaren arauaren baitan daude. Hala,
arau horrek eskubide berri bat arautzen du
esaten duelako norbere informazioa kontrolatzeko eskubidea dugula, informazioa

intimoa izan ala ez; hau da, informazioaren
teknologiak direla eta, babes eskubide berri bat dugu. Informazioaren teknologiaren
garapenak segurtasunaren arloko kezkak
ere ekarri ditu. Izan ere, informazioaren teknologiak behar bezala erabili ezean, hainbat
oinarrizko eskubide kaltetu baitaitezke edo
mehatxatu, eta gerta daiteke informazioaren
teknologiak eta intimitaterako eskubideak
talka egitea bata bestearen kontra. Pertsona
fisikoei buruzko informazioaren tratamendu
automatizatuak sekulako aukera ematen du
nahi adina datu pertsonal bildu, gorde eta
transmititzeko. Teknologiaren bidez informazio bolumen eskerga trata daiteke, bai eta
informazio guztia elkar erlazionatu ere, eta,
horrela, gure nortasunaren profilak sortu. Eta
profil horiek erabaki publikoak edo pribatuak
justifikatzeko erabil daitezke, eta gure askatasuna murrizteko edo gure jarduteko modua
baldintzatu dezakete.
Konstituzio Auzitegiak azaroaren 30eko
292/2000 Epaian jasotzen da argien oinarrizko datu pertsonalen eskubidea Konstituzioaren 18.4 artikuluan duela sorburua,
eta intimitaterako eskubidearekiko erabat
autonomoa dela.
Datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea eskubide autonomoa da, eduki zehatza du,
eta pertsonei haien datu pertsonalak kontrolatzeko eskubidea aitortzen die, datuak intimoak
izan ala ez izan. Oinarrizko eskubide honek ez
du norbanakoaren informazio pribatua bakarrik babesten, pertsonari buruzko edozein informazio baizik; gizartean denek dakiten informazioa ere bai. Datu pertsonalaren definizioak
dio pertsonari buruzko datu guztiak direla
datu pertsonalak, baldin eta pertsona identifikatzen badute eta haren profil bat egitea
ahalbideratzen badute, nahiz eta pertsonaren
esparru intimoeneko datuak ez izan.
Eskubide honen inguruko Europako lege-
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diari dagokionez, azpimarratzekoa da Europako Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Gutunak berariaz onartu duela eskubide
hau, bizitza pribatua babesteko eskubidearekiko eta intimitaterako eskubidearekiko
izaera independientearekin.
Eskubide hori aitortu bada, Europako
Kontseiluak eta Europako Batasuneko Zuzenbideak izandako eraginagatik izan
da. Aipamen berezia merezi du Europako
Kontseiluaren 1981eko urtarrilaren 28ko
108 Hitzarmenak, pertsonen datuen tratamendu automatizatuari dagokionez, pertsonak, eskubideen printzipioak eta askatasunei
buruzkoa babesteko denak. Era berean, aipatu beharrekoak da Datu Pertsonalen Tratamenduaren arloan Pertsona Fisikoak Babesteari buruzko eta Datu horien Zirkulazio
Libreari buruzko Europako Parlamentuaren
eta Europako Kontseiluaren 1995eko urriaren 24ko 95/46/CE Zuzentaraua.
Horiez gain, beste arau hau ere nabarmendu behar da: Telekomunikazioen Esparruan
Datu Pertsonalen Tratamenduei eta Intimitatea Babesteari buruzko 1997ko abenduaren 15eko Europako Parlamentuaren eta
Europako Kontseiluaren 97/66/CE Zuzendaraua. Zuzendataruak dio komunikazio
elektronikoen esparruan eta merkataritza
elektronikoaren esparruan ere errespetatu
egin behar dela datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea. Zuzentarauaren
xedea da telekomunikazioen esparruaren
garapena eta pertsona fisikoen oinarrizko
eskubideak eta askatasunak eta pertsona
juridikoen interes legitimoak bateragarriak
izatea, kontuan hartuta telekomunikazioen
esparruan abonatuen eta erabiltzaileen datuak modu masiboan tratatzen eta biltegiratzen direla.
Legedi sektoriala aipatuko dugu segidan,
horixe baita guri dagokiguna: Hezkuntzari

buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa. Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian daude jasota zeintzuk diren
hezkuntza adar bakoitzean ikasleen datuekin egin beharreko tratamenduak.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek izugarrizko eragina izan
dute informazioaren tratamenduaren sistemen bilakaeran, batez ere, ohiko sistemen bilakaeran; izan ere, duela gutxi arte
betiko sistemen bidez bideratzen baitzen
hezkuntza administrazioaren eta ikastetxeen jarduerek zekarten informazioa.
Hezkuntza eginkizuna burutu nahi badute,
ikastetxeek nahitaez bildu behar dituzte
ikasleei nahiz bertako langileei —administraziokoa langileak eta irakasleak— buruzko
datu pertsonalak, eta horiei buruzko fitxategiak eta/edo datu tratamenduak kudeatu
behar dituzte, paperezko euskarrian, euskarri informatikoan edo zati bat euskarri informatikoan eta bestea eskuzkoan, Azken horiek euskarri mistoak izanik. Baina, bestela
ere, hezkuntza administrazioak etengabe,
egunero, lan egiten du datu pertsonalekin.
Normalean lehen adierazitako pertsonei
buruzko datuak izaten dira, baina gerta daiteke hirugarrenei buruzkoa izatea, bertako
zereginak direla-eta hirugarren asko egoten
direlako harremanetan bai ikastetxeekin bai
administrazio organoekin.
Beraz, hezkuntza administrazioak eta ikastetxeek nahitaez bete behar dute Datu
Pertsonala Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (BDLO)
ezartzen dituzten betekizunak, egun gizarteak eskatzen duelako berrikuntza teknologikoek errespetatu egin behar dutela intimitaterako eta datu babeserako eskubidea.
Gogorarazi behar da Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legea titulartasun publikoko eta pribatuko fitxategi guztiei ezarri
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behar zaiela, datu pertsonalak baldin badituzte. Legeak berak dio zein diren salbuespenak, beraz, datu pertsonaldun fitxategiak
dituzten eta tratamenduak egiten dituzten
ikastetxeak nekez gera daitezke legea bete
gabe.
Hezkuntza arloan garrantzi handia duen beste alderdi bat da ikasleek ere teknologia berriak erabiltzen dituztela. Gaia lantzen duten
informazio, iritzi eta proposamen ugari dago,
batzuk espezializatuak eta beste batzuk ez
hainbeste. Horien artean alderen bat egoten
da Interneten egiten duten informazio tratamenduak gazteentzat dakarren arriskuei,
jazarpenari, eta segurtasun faltari buruzko
zifrei dagokienean, baina oro har denak ados
daude honako alderdiak direla eta:
∞ Ikasleak kontrolik gabe eta segurtasun
neurririk gabe ibiltzen dira Interneten.
∞ Ez dira jabetzen zein arriskutsua den
neurri horiek ez ezartzea.
∞ Ezagutzen ez duten jendearekin txateatzen dute.
∞ Haiei buruzko informazioa ematen
dute, eta batzuetan senideei buruzkoa ere
bai. Sarri familiari buruzko informazioa ere
ematen dute.

∞ Hirugarren pertsonei buruzko irudiak
igotzen dituzten baimenik gabe, eta hirugarrenen ohorea eta intimitatea kaltetzen duten aipamenak eta oharrak egiten dituzte.
Horregatik guztiagatik eta larriagoak diren beste arrazoi batzuek bultzatuta ekin
diote Estatuko datuak babesteko agentziek hezitzaileei laguntzeko bitartekoak
aztertzeari, egiteari eta banatzeari, ikasleei
eta ikastetxeei Internet era arduratsuan
erabiltzeko ohitura erakusteko eta behar
horretaz jabetu daitezen.
Azkenik, esan behar dugu lege-edukien
gida honen asmoa dela hainbat hezitzaileei hainbat arauren berri ematea, haien
jardueran lagungarriak izango direlakoan.
Gida atalka sailkatuta dago, lurralde esparruaren arabera, hau da, Europako araudia,
Estatukoa (jurisprudentzia barne), araudi
autonomikoa eta sektoriala (hezkuntza eta
adin txikikoak).
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∞ Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (7. eta 8. artikuluak)
∞ Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua (16. artikulua).
16. artikuluko II. tituluak xedatzen du pertsona orok duela datu pertsonalak babesteko eskubidea.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1995eko urriaren 24ko 95/46/CE Zuzentaraua..
Datu pertsonalen tratamenduaren arloan pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta datu horien
zirkulazio libreari buruzkoa.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko abenduaren 13ko 1999/93/CE 		
Zuzentaraua.
Sinadura elektronikorako esparru komunitarioa ezartzen duena.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 8ko 2000/31/CE Zuzentaraua.
Informazio-gizarteko zerbitzuen zenbait alderdi juridikori buruzkoa, barne-merkatuko 		
merkataritza elektronikoari buruzkoa bereziki.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko martxoaren 7ko 2002/20/CE 			
Zuzentaraua.
Komunikazio elektronikoetarako sare eta zerbitzuak baimentzeari buruzkoa da.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko martxoaren 7ko 2002/21/CE Zuzentaraua.
Komunikazio elektronikoen sare eta zerbitzuen esparru arautzaile komunari buruzkoa da.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko uztailaren 12ko 2002/58/CE Zuzentaraua.
Komunikazio elektronikoen sektorean datu pertsonalei ematen zaien tratamenduari eta 		
intimitatearen babesari buruzkoa da.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko martxoaren 15eko 2006/24/CE 		
Zuzentaraua.
Sarbide publikoa duten komunikazio elektronikoen zerbitzuak edo komunikazio sare publikoen 		
zerbitzuak ematearekin lotuta sortu edo tratatutako datuak gordetzeari buruzkoa eta 2002/58/CE
Zuzentaraua aldatzen du.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 25eko 2009/136/CE 		
Zuzentaraua.
Komunikazio elektronikoen sare eta zerbitzuei dagokienez erabiltzaileek duten zerbitzu 		
unibertsalari eta haien eskubideei buruzko 2002/22/CE Zuzentaraua, Komunikazio elektronikoen
sektorean datu pertsonalei ematen zaien tratamenduari eta intimitatearen babesari buruzko 		
2002/58/CE Zuzentaraua eta Kontsumitzaileen babeserako lankidetzari buruzko 2006/2004 		
zenbakidun (EE) Erregelamendua aldatzen ditu.

∞ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko abenduaren 18ko 2001/45 zenbakiko (EE) 		
Erregelamendua.
Pertsona fisikoen babesari buruzkoa, Erkidegoko instituzioek eta organismoek datu pertsonalei
ematen dieten tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.

∞ Kontseiluaren 2008ko azaroaren 27ko 2008/977/JAI Esparru Erabakia.				
Epaileen arteko zigor-zuzenbidearen eta polizia-lankidetzaren arloetan tratatutako datu 		
pertsonalak babesteari buruzkoa.
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∞ 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioa.
∞ 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, Ekonomia
Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen berrogeita hamaseigarren xedapen 		
gehigarriak aldatua.

∞ 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 		
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.

∞ 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun
Eskema Nazionala arautzen duena. [Laugarren xedapen gehigarria. Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen duen
abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak aldatua].

∞ 428/1993 Errege Dekretua, martxoaren 20koa, Datuak Babesteko Agentziaren Estatutuak 		
onartzen dituena.
JARRAIBIDEAK

∞ 1/2006, Jarraibidea, abenduaren 12koa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena,
kamera edo bideokamera sistemen bidez zaintza helburuarekin egiten den datu pertsonalen 		
tratamenduari buruzkoa.

∞ 1/2004 Jarraibidea, abenduaren 22koa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena, 		
Ebazpenen argitalpenari buruzkoa.

∞ 2/1995 Jarraibidea, maiatzaren 4koa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena, hipotekamaileguarekin edo mailegu pertsonalarekin batera bizi-asegurua kontratatzean bildutako datu
pertsonalak bermatzeari buruzkoa.

∞ 1/1996 Jarraibidea, martxoaren 1ekoa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena, 		
eraikinetarako sarbidea kontrolatzeko fitxategi automatizatuari buruzkoa.

∞ 2/1996 Jarraibidea, martxoaren 1ekoa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena, 		
bingoetarako eta kasinoetarako sarbidea kontrolatzeko fitxategi automatizatuari buruzkoa.		
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DATUAK BABESTEKO MADRILEKO ERKIDEGOKO AGENTZIA

∞ 8/2001 Legea, uztailaren 13koa, Madrileko Erkidegoan Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa.
∞ 40/2004 Dekretua, martxoaren 18koa, APDCMren Estatutua onartzen duena.
∞ 99/2002 Dekretua, ekainaren 13koa, datu pertsonalak dituzten fitxategiak sortzeko, aldatzeko
eta ezabatzeko xedapen orokorrak egiteko prozedura eta horiek Datu Pertsonalen Fitxategien 		
Erregistroan inskribatzea arautzen duena.

∞ 67/2003 Dekretua, maiatzaren 22koa, Madrileko Erkidegoko Datuak Babesteko Agentziak 		
eskubideen babesaren eta datu pertsonalen fitxategien kontrolaren gaineko eginkizunak 		
garatzeko erregelamendua onartzen duena.

∞ 2007ko urtarrilaren 9ko Ebazpena, APDCMren zuzendariarena, Datu Pertsonalen Fitxategien 		
Erregistroari fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu egin direla jakinarazteko inprimaki-ereduak eta
bitartekoak ezartzen dituena.

∞ 1/2007 Jarraibidea, maiatzaren 16koa, Madrileko Erkidegoko Datuak Babesteko Agentziak 		
Madrileko Erkidegoko organo eta administrazioen esparruan kamera eta bideokamera bitartez
egiten den datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa.

∞ 1/2009 Jarraibidea, 2009ko abenduaren 17koa, Madrileko Erkidegoko Datuak Babesteko 		
Agentziarena, Madrileko Erkidegoko osasun sare bakarra osatzen duten asistentzia zentroetan
jaiotako jaioberrien datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa.

∞ 2/2009 Jarraibidea, 2009ko abenduaren 21ekoa, Madrileko Erkidegoko Datuak Babesteko 		
Agentziarena, mediku-egiaztagirietako datu pertsonalei buruzkoa.

∞ Datu pertsonalen tratamendua mediku ziurtagirietan. AZALPEN OHARRA
∞ 1/2004 Gomendioa, apirilaren 14koa, APDCMrena, autonomia erkidego honetako udaletako 		
biztanleen erroldetako datuen erabilerari eta tratamenduari buruzkoa.

∞ 2/2004 Gomendioa, uztailaren 30ekoa, APDCMrena, informatizatu gabeko historia klinikoetako
datu pertsonalen zaintza, artxibatze eta segurtasunari buruzkoa.

∞ 1/2005 Gomendioa, abuztuaren 5ekoa, APDCMrena, Madrileko Erkidegoko gizarte zerbitzuetako
zentro publikoetan historia sozialeko dokumentazioa artxibatzeari, erabiltzeari eta zaintzeari 		
buruzkoa.
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DATUAK BABESTEKO MADRILEKO ERKIDEGOKO AGENTZIA

∞ 1/2006 Gomendioa, apirilaren 3koa, APDCMrena, Madrileko Erkidegoko enplegatu publikoen 		
datuak atal sindikalei, enpresa batzordeei eta langile batzordeei lagatzeari buruz

∞ 1/2008 Gomendioa, apirilaren 14koa, Madrileko Erkidegoko Datuak Babesteko Agentziarena, 		
Madrileko Erkidegoko Administrazioko Gizarte Zerbitzuetako eta Madrileko Erkidegoko Tokiko 		
Enteen Gizarte Zerbitzuetako datu tratamenduei buruzkoa.

∞ 2/2008 Gomendioa, apirilaren 25ekoa, Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko Agentziarena,
datu pertsonalak Interneteko aldizkari ofizialetan, erakunde web orrietan eta bestelako bitarteko
elektroniko eta telematikoetan argitaratzeari buruzkoa.

∞ 3/2008 Gomendioa, apirilaren 30ekoa, Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko Agentziarena,
datu pertsonalen tratamenduei buruzkoa administrazio elektronikoko zerbitzuetan.
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DATUAK BABESTEKO KATALUNIAKO AGINTARITZA

∞ Kataluniako Autonomia Estatutua: 31., 156. eta 182.3 artikuluak.
∞ 32/2010 Legea, urriaren 1ekoa, Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritzarena.
∞ 48/2003 Dekretua, otsailaren 20koa, Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritzaren Estatutua
onartzen duena.

∞ 1/2009 Jarraibidea, otsailaren 10ekoa, bideo zaintza helburua duten kameren bidezko datu 		
pertsonalen tratamenduari buruzkoa.

∞ 1/2008 Gomendioa, Interneten datu pertsonaldun informazioaren zabalkundeari buruzkoa.
∞ 1/2010 Gomendioa, Kataluniako arlo publikoko entitateen konturako zerbitzu prestazioetako 		
tratamendu-eragilea.

∞ 1/2011 Gomendioa, titulartasun publikoko datu pertsonalen fitxategiak sortzeari, aldatzeari eta
ezabatzeari buruzkoa.

∞ 2011ko apirilaren 4ko Ebazpena, Datuak Babesteko Kataluniako Erregistroan fitxategiak 		
inskribatzeko euskarri normalizatuak aldatzea onartzen duena.
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DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

∞ 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 		
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa.

∞ 308/2005 Dekretua, urriaren 18koa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 		
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen
duena.

∞ 309/2005 Dekretua, urriaren 18koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Estatutua onartzen
duena.

∞ 2005eko uztailaren 21eko Ebazpena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariarena, 		
Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Datuak Babesteko Erregistroan fitxategiak sortzeko, 		
aldatzeko edo ezabatzeko inskripzioa eskatzeko eredu normalizatuak eta bitartekoak ezartzen
dituena.

∞ 2005eko azaroaren 28ko Ebazpena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariarena, 		
Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzeko.
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EUROPAKO BATASUNEKO JUSTIZIA AUZITEGIA

∞ 2011ko azaroaren 24ko Epaia datu pertsonalen tratamenduaren arloan pertsona fisikoak 		
babesteari buruzkoa eta datu horien zirkulazio libreari buruzko 95/46/CE Zuzentarauaren 7 f) 		
artikulua zuzenean aplikatzekotzat jotzen duena.
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN JURISPRUDENTZIA

∞ 292/2000 Epaia, 2000ko azaroaren 30ekoa, Konstituzioa Auzitegiarena.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 21.1 eta 24.1
eta 2 artikuluen konstituzio kontrakotasun-errekurtsoari buruzkoa.
AUZITEGI GORENAREN JURISPRUDENTZIA

∞ 2007ko uztailaren 2ko Epaia, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako Salarena,
langileen ordutegi kontrolerako hatz-marka erabiltzea legitimatzen duena.

∞ 2007ko irailaren 26ko Epaia, Auzitegi Gorenaren Lan arloko Salarena, enpresariak langileen 		
posta elektronikoan sarbide izateari buruzko doktrina batzen duena.

∞ 2009ko urriaren 6ko Epaia, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako Salarena,
salatzaileari ukatzen diona AEPDren ebazpenak epai bidez inpugnatzeko legitimitatea.

∞ 2010eko urtarrilaren 26ko Epaia, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako 		
Salarena, atzipen eskubidea behar ez bezala baliatzeari buruzkoa.

∞ 2010eko uztailaren 15eko Epaia, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako 		
Salarena, DBLOren Erregelamenduko hainbat artikulu baliogabetzen dituena.
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AUZITEGI NAZIONALAREN JURISPRUDNETZIA

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2009ko urriaren 29ko Epaia,
dopinagatik zehatutako kirolarien datuak web gune batean argitaratzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2010eko otsailaren 25eko
Epaia, segurtasun neurriak eta sekretu gorde beharra urratzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2010eko maiatzaren 20ko
Epaia, datu pertsonala adostasunik gabe tratatzeari eta lagatzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2010eko maiatzaren 27eko
Epaia, DBLO bete gabe irudiak tratatzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2010eko urriaren 29ko Epaia,
“e-mule” programaren bidez atzitu zitekeen eta Interneten zintzilik zegoen fitxategia bati 		
buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2010eko azaroaren 12ko 		
Epaia, datuak bildu zirenekoa ez zen helburu baterako adin txikiko baten datuak erabiltzeari 		
buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko urtarrilaren 3ko Epaia,
ukituaren baimeni gabe datuak lagatzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko apirilaren 1eko Epaia,
adin txikikoen datuak web orria batean argitaratzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko martxoaren 25eko
Epaia, zakarrontzian agertutako dokumentu judizial batzuei buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko maiatzaren 20ko 		
Epaia, bide publikoan kamerak jartzeari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko ekainaren 16ko Epaia,
udalbatzen aktak argitaratzearekin lotutako aurkako egiteko eskubideari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko ekainaren 30eko 		
Epaia, atzipen eskubidearen edukiari buruzkoa.

∞ Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2011ko ekainaren 30eko 		
Epaia, Guardia Zibilaren fitxategi batean aurrean ezerezte eskubideaz baliatzeari buruzkoa.
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HARREMANETARAKO
DATUAK

ESPAINIAKO DATUAK BABESTEKO AGENTZIEKIN EDO AGINTARITZEKIN HARREMANETAN JARTZEKO INFORMAZIOA

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia (AEPD)

Web gune nagusia: www.agpd.es
Calle Jorge Juan, 6
28001 Madrid.
Telefonoa: + (34) 901 100 099
Faxa:

+ (34) 912 663 517

Helbide elektronikoa: ciudadano@agpd.es

Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko Agentzia (APDCM)

Web gune nagusia: www.apdcm.es, Gazteentzako gune berezia: “Jóvenes e Internet” atala.
Datuak Babesteko Madrileko Erkidegoko Agentzia (APDCM)
Gran Vía 43, plantas 3 y 10
28013 Madrid
Telefonoa: +(34) 917 209 738
Faxa:

+(34) 917 209 745

Helbide elektronikoa: apdcm@madrid.orgAgencia de Protección de Datos de la Comunidad de

ESPAINIAKO DATUAK BABESTEKO AGENTZIEKIN EDO AGINTARITZEKIN HARREMANETAN JARTZEKO INFORMAZIOA

Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritza (ACPD)

Web gune nagusia: www.apd.cat. “Privacidad para jóvenes” web gunea: Helbide elektronikoa:
http://www.apd.cat/es/contingut.php?cont_id=305&cat_id=251
Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritza (ACPD)
Calle Llacuna, 166, 7ª pl.
08018 Barcelona
Telefonoa: + (34) 935 527 800
Faxa:

+ (34) 935 527 830

Helbide elektronikoa: apdcat@gencat.cat

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa (DBEB)

Web gune nagusia: www.avpd.es
Gazteentzako eta hezkuntza komunitatearentzako mikrogunea:
www.kontuzdatos.info
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa (DBEB)
Tomas Zumarraga Dohatsua, 71-3
01008 Vitoria - Gasteiz
Telefonoa: + (34) 945 016 230
Faxa:

+ (34) 945 016 231

Helbide elektronikoa: avpd@avpd.es
Datu-babesaren esparruko prestakuntza edo gaikuntzara esparruan burutzen ditugun jardueren
gaineko informazio gehiago nahiz izanez gero, bidal iezaguzu mezu elektroniko bat helbide
honetara: avpd@avpd.es, mezuaren gaian “Sentsibiliazioa eta gaikuntza” idatzita mezuan.
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