EUSKADIKO GAY, LESBIANA, TRANSEXUAL ETA
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BABESTEKO, 2013

ZIOEN AZALPENA
GEHITU irabazi-asmorik gabeko elkartea da, independentea, askotarikoa eta demokratikoa,
legalki inskribatuta dagoena eta erakunde publikoekin eta beste GKE batzuekin elkarlanean
aritzen dena gay, lesbiana, bisexual eta transexualen duintasunerako, berdintasunerako eta
sexu eta afektibitatearen garapen askerako funtsezko eskubideak erabat aitortzea ez ezik,
orientazio sexuala edo nortasun transexuala dela medio pairatzen duten lege- eta gizartearloko diskriminazio oro amaitzea ere helburutzat duten programa eta jarduerak garatzeko.
Elkartea ehunka pertsonok osatzen dugu, hainbat kuotaren bitartez finantzatzen dugu,
adinaren eta lan-baldintzen arabera, baita diru-laguntza publikoen bitartez ere.
GEHITUren egoitza nagusia Donostian dago. Espainiako Gay, Lesbiana eta Transexualen
Federazioko kide da, baita Estatu espainoleko elkarte garrantzitsuenetako kide ere, eta
harreman estua dauka hainbat herrialdetako elkarteekin. Era berean, ILGAko (International
Lesbian and Gay Association) kide da
Gure elkartean egunero erabiltzen ditugu datu pertsonalak. Datu horiek elkartekideenak eta
administrazioko, gobernuko eta erakundeko langileenak dira batez ere, baita kanpoko
pertsonenak ere, hala nola beste GKE eta erakunde batzuetako arduradunenak, ondasunak edo
zerbitzuak hornitzen dituzten enpresetako langileenak, eta gure elkartean lanbide-praktikak
edo ikerketak garatzen dituzten partikularrenak. GEHITUrekin zerikusia duten datu pertsonalez
baliatzeko premia hori dela medio, eta, era berean, datu pertsonalak babesteari buruzko
arautegiak azken urte hauetan izan duen indartzea dela medio, ezinbestekoa da oreka bat
bilatzea datu pertsonalen konfidentzialtasunaren eta erakundeak, erabilera publikoko erakunde
aitortua denez, berezkoak dituen eginkizunak gauzatu ahal izatearen artean.
Horregatik guztiagatik, egokitzat hartu dugu jardunbide egokien kode hau onartzea. Kode
honek, datu pertsonalen babesaren eremuan ditugun betebeharrak betetzen laguntzeaz gain,
erreferente bat izan nahi du informazio hori erabiltzen duten elkarteko kargudun eta
langileentzat.
Datuen babesa pertsona fisikoek daukaten funtsezko eskubidea da, dagozkien datu
pertsonalak babestea helburu duena, beren intimitateari edo pribatutasunari kalte ez egiteko
edo legez kontrako hausterik ez izateko.

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Xedea.
Datu pertsonalak babesteari buruzko legerian eta legeria hori garatzeko xedapenetan
ezarritakoa errespetatzearen esparruan, Eskuliburu honen xedea GEHITUren esku dauden datu
pertsonalen tratamendua arautzea da, betiere datu horien titularren ohorea eta intimitatea
babestuz eta, era berean, elkarteak, gobernuz kanpoko irabazi-asmorik gabeko erakundea den
aldetik, berezkoak dituen eginkizunak betetzen dituela bermatuz. Erakunde horren jarduera
onura publikokoa dela aitortu zuen Eusko Jaurlaritzak 2006. urtean (88/2006 Dekretua,
maiatzaren 2koa).

2. artikulua.- Aplikazio-eremua.
Eskuliburu hau Elkartean euskarri fisikoan erregistratuta dauden eta tratatu daitezkeen datu
pertsonalei aplikatuko zaie, baita datu horiek ondoren izan dezaketen erabilera mota orori ere.

3. artikulua.- Legeria.
Datu pertsonalak tratatzen dituen erakunde batek betebehar formal eta material batzuk bete
behar ditu pertsona fisikoen intimitaterako eta pribatutasunerako eskubidea errespetatzeko:
-Fitxategiak Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erregistroan erregistratzea
-Baimena lortzea beharrezkoa denean
-Informazioaren printzipioa betetzea
-Sekretua gordetzea
-Segurtasun-neurriak
-Eskubideez baliatuko direla bermatzea
3.1 Datu pertsonalen babesaren eremuan GEHITUk honako oinarrizko araudi hau
errespetatu behar du:
a) 95/46/EE Zuzentaraua, 1995eko urriaren 24koa, datu pertsonalak tratatzeari eta
datu horien zirkulazio libreari dagokionez, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.
b) Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikulua.
c) Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
(aurrerantzean, DBLO).
d) Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua; horren bitartez, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko
Erregelamendua onartzen da (aurrerantzean, DBLOED).
e) 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, titulartasun publikoko datu pertsonalen
fitxategiei buruzkoa eta datuak babesteko Euskal Bulegoa sortzen duena.
f) Urriaren 18ko 308/2005 Dekretua, otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen duena,
titulartasun publikoko datu pertsonalen fitxategiei buruzkoa eta datuak babesteko
Euskal Bulegoa sortzen duena.
3.2 Arau-aldaketak egiten badira, Eskuliburu honetan indarreko xedapenei buruz egiten
diren aipamenak aldaketa horiek indarrean jartzen direnean ordeztuko dituztenei
egindakotzat hartuko dira. Halaber, Eskuliburu hau aldizka eguneratuko du eskatu ahal
izango diren arau-baldintza berrien arabera. Eskuliburuaren bertsio eguneratua eskuragarri
egongo da elkartearen webgunean.

4. artikulua.- Definizioak.
4.1 Eskuliburu hau kontuan hartuta, honela ulertuko dira ondoren aipatuko diren datu
pertsonalak babestearen inguruko oinarrizko kontzeptuak:
a/Datu pertsonalak: pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarriei buruzko
edozein informazio (zenbakizko informazioa, alfabetikoa, grafikoa, fotografikoa,
akustikoa edo beste edozein motatakoa). Hau da, pertsona fisiko jakin batekin lotzen
diren edo erlaziona daitezkeen datuak.
b/Pertsona identifikagarria: zuzenean edo zeharka, nor den jakin daitekeen
pertsona oro, bereziki bere nortasun fisiko, fisiologiko, psikiko, ekonomiko, kultural edo
sozialari dagokion edozein informazio erabiliz.
c/Bereziki babestutako datuak: ideologiari, erlijioari, sinesmenei, sindikatubazkidetzari, arraza-jatorriari, osasunari, sexu-bizitzari edo zigor-arloko edo
administrazio-arloko arau-hausteei buruzko datuak.
Datu mota:

Datu horiek tratatzeko lortu behar
den baimen mota:

•Ideologia •Sindikatu-bazkidetza
•Erlijioa eta sinesmenak

Esanbidezko eta idazki bidezko
baimena

•Arraza- edo etnia-jatorria
•Osasuna •Sexu-bizitza

Esanbidezko baimena (praktikan,
normalean idazki bidezkoa)

d/ Datuen tratamendua: edozein eragiketa edo prozedura tekniko –batzuetan
automatizatuak eta beste batzuetan ez– datuak bildu, grabatu, gorde, landu, aldatu,
kontsultatu, erabili, ezereztu, blokeatu edo ezabatzeko aukera ematen duena.
Komunikazio, kontsulta, elkarkonexio eta transferentzien eraginez datuak uztea ere
datuak tratatzea da.
e/ Fitxategia: Datu pertsonalen multzo antolatu oro da, datu multzoa sortu, bildu,
antolatu edo eskuratzeko modua edozein dela ere (fitxategi automatizatuak nahiz
eskuzko edo paperezko fitxategiak).
f/ Fitxategi ez-automatizatua: datu pertsonalen multzo oro, modu ezautomatizatuan antolatuta dagoena eta pertsona fisikoei buruzko irizpide espezifikoen
arabera egituratuta dagoena, pertsona fisikoen datu pertsonalak gehiegizko ahaleginik
gabe eskuratzea ahalbidetzen dutenak.
g/ Eraginpekoa edo interesduna: tratamenduaren xede diren datuen titularra den
pertsona fisikoa.
Interesdunari honen berri eman behar zaio esanbidez, zehatz eta argi:

Datu-fitxategi edo datu-tratamendu bat dagoela

Datu-bilketaren helburua

Informazioaren hartzaileak

Erantzunen derrigortasuna edo aukerakotasuna

Datuak ez ematearen ondorioak

Tratamenduaren/fitxategiaren erantzulearen nortasuna eta helbidea

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko
eskubideez baliatzeko aukera
h/ Interesdunaren adostasuna:
Interesdunak baiezkoa ematea,

inork inola estutu gabe (indarkeriarik, larderiarik, akatsik eta dolorik gabe),

zalantzarako biderik eman gabe (ezinbestekoa da ekintza bat edo ez-egite
bat izatea),

berariaz (helburu jakin, esplizitu eta legezko eta informatu baterako),

aurretik (zeinaren bitartez interesdunak baimena emango du berari
buruzko datu pertsonalak tratatzeko datuak bildu eta erabili ondoren).
i/ Datu disoziatua: eraginpekoa edo interesduna identifikatzen uzten ez duena.
j/ Datuak lagatzea edo jakinaraztea: interesduna ez den beste pertsona bati datuak
ezagutaraztea.
k/ Hartzailea edo lagapen-hartzailea: ezagutarazten diren datuak hartzen dituen
pertsona fisikoa edo juridikoa publikoa nahiz pribatua edo administrazio-organoa.
Arau orokor gisa, lagapen hori interesdunaren aurretiko adostasuna badago soilik
gauzatu ahal izango da, eta errebokagarria izango da beti. Ez da datu-lagapentzat
hartzen hirugarren batek datuak eskuratzea, baldin eta eskuratze hori beharrezkoa
bada zerbitzu bat emateko. (gestoria, aseguru-etxea, banku-erakundea...), baina
beharrezkoa izango da idazki bidezko baimena.
Adostasunaren salbuespenak:






Lege-mailako arau batek agintzen badu (Ogasuna, Gizarte Segurantza...)
Jendearentzat eskuragarri dauden iturrietatik bildutako datuak (telefonogidak, aldizkari ofizialak, lanbide-taldeak, komunikabideak.)
Arartekoa, Fiskaltza, epaileak, auzitegiak.
Administrazio Publikoen artean
Premia sanitarioko arrazoiak eta arrazoi epidemiologikoak

l/ Tratamenduaren arduraduna: pertsona fisikoa edo juridikoa, aginte publikoa,
zerbitzua edo beste edozein erakunde izan daiteke, eta hark tratatzen ditu, elkartearen
kontura, bakarrik edo beste batzuekin batera, datu pertsonalak, elkartearekin lotzen
duen eta zerbitzu bat betetzeko haren jardunaren eremua mugatzen duen harreman
juridiko bat dagoelako.

ll/ Hirugarrena: eraginpekoa, interesduna, fitxategiaren barne-erantzulea [5.4.b.)
artikuluan definituta dago], tratamenduaren arduraduna eta datuak fitxategiaren
barne-erantzulearen

edo

tratamenduaren

arduradunaren

zuzeneko

agindupean

tratatzeko baimena duten pertsonak ez diren pertsona fisikoak edo juridikoak, agintari
publikoak edo pribatuak, edo administrazio-organoak.
m/ Jendearen eskurako iturriak: arauek ezarritako inongo mugarik gabe edonork
kontsulta ditzakeen fitxategiak dira eta kontsulta egin ahal izateko ez da inolako
baldintzarik bete behar kasuan kasuko ordainketaren bat egitea ez bada. Honako hauek
soilik hartzen dira jendearen eskurako iturritzat: sustapen-errolda, komunikaziozerbitzuen gidak beren arau espezifikoan aurreikusitako baldintzen eta profesionalen
taldeetako pertsonen zerrenden arabera. Zerrenda horietan hainbat datu soilik azalduko
dira, hala nola izena, titulua, lanbidea, jarduera, ikasketa-maila, helbidea eta taldekoa
izatearen adierazpena. Egunkari eta aldizkari ofizialak eta komunikabide sozialak ere
jendearen eskurako iturritzat hartzen dira.
n/ Ezereztea: prozesu horren bitartez erantzuleak datuak erabiltzeari uzten dio.
Ezerezteak datuak blokeatzea ekarriko du; hau da, datu horiek identifikatu eta
erreserbatu egingo dira inork tratatzea eragozteko. Alabaina, Administrazio Publikoen,
Epaileen eta Auzitegien esku jar daitezke datuen tratamenduaren ondorioz sor
daitezkeen erantzukizunak aintzat hartzeko, betiere erantzukizun horien preskripzioepeak iraun bitartean. Epe hori igarotakoan, datuak ezabatu egin beharko dira.
o/
Kentzea, ezabatzea: datuak tratatzearen ondorioz sor daitezkeen
erantzukizunen preskripzio-epea bete ondoren ezereztutako datu pertsonalen ezabatze
fisikoa.
p/ Erabiltzailea: datuak edo baliabideak eskuratzeko baimendutako pertsona edo
prozesua. Datuak edo baliabideak erabiltzaile fisiko baten identifikaziorik gabe
eskuratzea ahalbidetzen duten prozesuak erabiltzailetzat hartuko dira. «Erabiltzaileen
profilak» erabiltzaile-taldeek dituzten eskuratze baimenduak dira.
4.2 Eskuliburu honen ondorioetarako, hartu behar diren segurtasun-neurriekin lotutako
kontzeptuak –ondoren azalduko direnak– honela ulertuko dira:
a.

Informazio-sistema: datu pertsonalak biltegiratzeko eta tratatzeko erabilitako
fitxategien, tratamenduen, programen, euskarrien eta ekipamenduen multzoa.

b.

Tratamendu-sistema: informazio-sistema bat antolatzeko edo erabiltzeko
modua.
Tratamendu-sistema
kontuan
hartuta,
informazio-sistemak
automatizatuak, ez-automatizatuak edo partzialki automatizatuak izan
daitezke.

c.
d.

Baliabidea: informazio-sistema baten edozein osagai.
Baimendutako eskuratzeak: erabiltzaileari ematen
hainbat baliabide erabil ditzan.

e.
f.
g.

Identifikazioa: erabiltzaile baten nortasuna ezagutzeko prozedura.
Autentifikazioa: erabiltzaile baten nortasuna egiaztatzeko prozedura.
Eskuratze-kontrola: autentifikatutako identifikazioaren arabera datuak edo
baliabideak eskuratzea ahalbidetzen duen mekanismoa.

h.

Pasahitza: isilpeko informazioa, askotan karaktere-kate batek osatzen duena,
erabiltzaile bat autentifikatzeko edo baliabide bat eskuratzeko erabil
daitekeena.

i.

Aldi baterako fitxategia: erabiltzaileek edo prozesuek sortutako lanerako
fitxategi bat, aldizkako tratamendu baterako edo tratamendu bat egin bitartean
tarteko urrats gisa nahitaezkoa dena.

j.

Gorabehera: datuen segurtasunari eragiten dion edo eragin diezaiokeen
edozein anomalia.
Euskarria: datuak biltegiratzen edo gordetzen dituen objektu fisikoa, edo
informazio-sistema batean trata daitekeen objektua, datuak grabatu edo

k.

zaizkion

baimenak

berreskuratu ahal izateko balio duena.
l.

Segurtasun-kopia: fitxategi automatizatu bateko datuen kopia egitea datuak
berreskuratzea ahalbidetzen duen euskarri batean.

m. Dokumentazioa: informazioa erregistratzeko erabili den edozein euskarri
fisiko (idazkia, seinalea, grafikoa, soinua, marrazkia, filma, argazkia, zinta
magnetikoa, zinta mekanografikoa, kasetea, diskoa, CD-Roma, DVDa, kanpoko
biltegiragailua edo beste edozein bitarteko).
n.

Dokumentuen transmisioa: dokumentuan dagoen informazioaren edozein
lekualdaketa, jakinarazpen, bidalketa, emate edo hedapen.

5. artikulua.- Erantzuleak.
5.1 Datu pertsonalak tratatzen dituen GEHITUko langile orok, orokorrean, edo salbuespen gisa,
datu pertsonalei buruzko araudia errespetatu beharko du. Langileek beren betebeharrak
ezagutu beharko dituzte eta Eskuliburu honetan ezarritakoa alde batera utzita jardunez
gero zer ondorio (diziplina-arlokoak edo hirugarrenen aurrean) izango dituzten jakin
beharko dute.
5.2 Zuzendaritza Elkartearen ardurapeko langileen erantzule hurrena denez, langileak behar
bezala prestatu beharko ditu datu pertsonalen babesaren inguruan dituzten betebeharrei
buruz; arreta berezia jarriko dute beren taldeetan sartzen diren langile berriengan.
5.3 GEHITUk bere gain hartzen du erantzukizun korporatiboa bere jardunen eremuan datu
pertsonalen babes eraginkorra eta baliozkoa bermatzeko betebeharrari dagokionez, datu
pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoaren esparruan. Horrenbestez, elkarteak
bertako langileei informazioa eta prestakuntza emateko ekintzak antolatuko ditu aldian
behin, batez ere datu pertsonal ugari eta bereziki babestutako datuak erabiltzen
dituztenentzat.
5.4 Presidentea datu pertsonalak babestearen alorreko araudia elkarteak benetan aplikatzen
duela egiaztatzeko erantzule nagusia izango da, eta elkarteak aitortutako fitxategi guztien
azken erantzulea ere bai (Ikus 30.1 artikulua). Era berean, datu pertsonalak babestearen
alorrean elkarteak honako arduradun hauek izango ditu:
a) Segurtasun-arduraduna: erakundeko informazioaren segurtasun-alorrean
estrategia globala definitzeaz eta estrategia hori betetzen dela zaintzeaz eta,
bereziki, estrategia hori datu pertsonalak babesteari buruzko araudian
ezarritakora behar bezala egokitzen dela zaintzeaz arduratzen den pertsona.
Segurtasun-arduradunaren eginkizunen artean honako hauek daude: aurkezten
diren eskaerak bideratzea: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta
datuen
aurka
egiteko
eskubideez
baliatzeko
eskaerak,
adostasuna
errebokatzekoak eta balioespenak aurkaratzekoak. (Ikus 29. artikulua)
b) Fitxategiaren barne-erantzulea: pertsona horrek, presidentearen ordez,
esleitzen zai(z)kion fitxategi(ar)en helburua, edukia eta tratamendua zein
izango den erabakiko du. Fitxategiaren barne-erantzuleak datu pertsonalak
babesteari buruzko arautegiak esleitzen dizkion eginkizunez gain, Eskuliburu
honek «fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulea» den pertsonari esleitzen
dizkionak beteko ditu. (Ikus 31. artikulua)
c)

Segurtasun Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako Batzordea:
organo horren osaera bat etorriko da barne-fitxategien erantzule guztiekin,
Elkarteko
fitxategi
guztien
«Segurtasun
Erantzulearen»
(DBLOEDren
definizioaren arabera) eginkizuna beteko du. Segurtasun Erantzuleak honako
eginkizun hauek izango ditu: aipatutako fitxategiei aplika dakizkiekeen
segurtasun-neurriak koordinatu eta kontrolatzea; Eskuliburu hau benetan
ezartzen dela kontrolatzea eta koordinatzea eta datuak babestearen inguruko
jardunaren jarraibide orokorrak ezartzea; baita elkarteko datu pertsonalak
babesteari buruzko araudia dagokion eremuan hedatzeko, ezartzeko eta
benetan aplikatzen dela bermatzeko erantzukizuna ere, betiere elkarteko datu

pertsonalak babestearen alorreko gainerako erantzuleekin koordinatuz eta
elkarlanean arituz; gainera, beste pertsona batzuk izendatu ahal izango ditu
zeregin horiek betetzeko, eta horrek ez du ekarriko bere erantzukizuna besteen
esku uztea.
5.5 Eskuliburu honetako IV. Tituluan zehazten dira datuak babestearen alorreko erantzuleei
buruzko aurreikuspenak.

II. TITULUA DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA.
1. KAPITULUA DATU PERTSONALEN BILKETA
6. artikulua.- Datuak biltzeko eta tratatzeko modua.
6.1 Datu pertsonalak zintzotasunez eta legea betez tratatu beharko dira; horregatik,
debekatuta dago datuak biltzeko iruzurra egitea edo legezkoak ez diren bide makurrak
erabiltzea.
6.2 Helburu zehatz, esplizitu eta legezkok betetzeko baino ez dira bilduko datu pertsonalak.
6.3 GEHITUk une oro aintzat hartuko du datu pertsonalak haien jabeenak baino ez direla dioen
printzipioa, eta ez ditu ez eskatuko, ez tratatuko helburu zehatzetarako ez bada, eta
horretarako behar bezalako eskubiderik ez badu.

7. artikulua.- Erabilerari eta helburuari buruzko informazioa.
7.1 Datuak biltzeko dauden inprimakiek –paperean nahiz on line daudenek– honako informazio
hau jaso beharko dute berariaz, zehatz eta argi:
a) datu pertsonalen fitxategia edo tratamendua dagoela, bilketaren helburua zein den
eta informazioaren hartzaileak zeintzuk diren;
b) hala badagokio, datuen lagapen-hartzaileak zeintzuk diren edo zer kategoria duten
adierazi beharko dute, horien jarduera zehatza eta esplizitua behintzat zein den
adieraziz;
c) egiten diren galderei erantzutea nahitaezkoa edo aukerakoa den argitu beharko
dute;
d) datuak lortzeak edo ez emateak izan ditzakeen ondorioak azaldu beharko dituzte;
e) datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideez
baliatzeko aukera dutela adierazi beharko dute, eta eskubide horietaz zer
organoren aurrean balia daitezkeen jakinarazi:
f) fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen nortasuna eta helbidea.
7.2 Ez da beharrezkoa izango aurreko c) eta d) ataletako edukia sartzea, baldin eta informazio
hori eskatzen diren datu pertsonalen izaeratik edo biltzen diren zirkunstantzietatik
ondoriozta badaiteke.
7.3 Informaziorako eskubideari ahalik eta indar handiena emateko, elkarteak inprimakien
bidez datu pertsonalak biltzen dituenean Eskuliburu hau Interneten eskura daitekeela
adieraziko du bere webgunean.
7.4 Datu pertsonalak interesdunaren bitartez bildu ez badira, erakundeak honako hau
jakinarazi beharko dio interesdunari datuak erregistratu ondorengo hiru hilabeteko epean,
espresuki, zehatz eta argi, betiere aurretik jakinarazi ez badio:
a) tratamenduaren edukia;
b) datuen jatorria;
c) datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko
eskubideez baliatzeko aukera; eta
d) «Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen» nortasuna eta helbidea.
7.5 Eskuliburu honen eranskinean jaso da hirugarrenei buruzko datuak biltzen diren

inprimakietan gehitu behar den informazio-klausula. Informazio-klausula horren edukia
izan daitekeen txikiena da; beraz, zenbaitetan beharrezkoa izango da eduki hori beste
zerbaitekin osatzea; adibidez, elkarteak etorkizunean datuak lagatzeko eskubidea izateko
baimen-eskaera egiteko ereduarekin.
7.6
Eman zenizkigun datu pertsonalak Gehituren fitxategi automatizatu eta konfidentzial batean
daude jasota. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideez baliatzeko, bidali
mezu bat Gehitura Info@gehitu.org; edo idatz iezaguzu hona: Gehitu- Colon kalea 50,
Donostia 20002

8. artikulua.- Datuen kalitatearen printzipioa eta helburua.
8.1 Datu pertsonalak tratatzeko soilik bildu ahal izango dira, baita datu horiek tratatzeko ere,
baldin eta datu horiek biltzeko xede izan diren helburu zehatz, esplizitu eta legezkoei eta
eremuari dagokionez egokiak eta beharrezkoak badira; datu horiek, halaber, ez dute
neurriz gainekoak izan beharko.
8.2 Tratatu behar diren datu pertsonalak ezin izango dira erabili bildu diren xedeekin bat ez
datozen helburuetarako.
8.3 Datu pertsonalak zehatzak eta eguneratuak izango dira, eta bat etorriko dira
eraginpekoaren egungo egoerarekin. Datuak zuzenean eraginpekoaren eskutik biltzen
badira, berak emandako datuak zehatzak direla pentsatuko da. Erregistratutako datu
pertsonal guztiak edo horietako batzuk okerrak badira edo osatu gabe badaude, hamar
eguneko epean zuzendu edo ezereztuko dira okerraren berri izaten denetik zenbatzen
hasita, betiere alde batera utzi gabe interesdunei Eskuliburu honen 14., 15., 16. eta 17.
artikuluetan aitortzen zaizkien eskubideez baliatzeko duten aukera. Datuak lehenagotik
jakinarazi badira, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak hamar eguneko epean
jakinarazi beharko dio lagapen-hartzaileari egindako zuzenketa edo ezereztea. Datuen
tratamenduarekin jarraitzen duen lagapen-hartzaileak jakinarazi zaion zuzenketa edo
ezereztea egin beharko du jakinarazpena jaso ondorengo hamar eguneko epean. Datu
pertsonalen eguneratze hori ez zaio interesdunari jakinaraziko.

9. artikulua.- Helburu estatistikoak, historikoak edo zientifikoak dituen
tratamendua.
9.1 Eskuliburu honen 8.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, ez da bateraezina izango
datu pertsonalak helburu historiko, estatistiko edo zientifikoekin tratatzea. Aurreko
paragrafoan aipatzen diren helburuak ezartzeko, kasu bakoitzean aplikagarria den legeria,
lege horiek garatzeko xedapenak eta gai horiei buruz autonomia-erkidegoan dagoen
araudia aplikatuko dira.
9.2 Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak eskatu
ondoren eta DBLOEDren IV. Tituluaren VII. Kapituluaren Bigarren Atalean ezarritako
prozeduraren arabera, erabaki ahal izango du datu jakin batzuk oso-osorik mantentzea,
datu horien balio historikoak, estatistikoak edo zientifikoak kontuan hartuta, betiere
aurreko atalean aipatzen diren arauen arabera.

10. artikulua.- Datuak gordetzea eta ezereztea.
10.1 Datu pertsonalak datuak eskuratzeko eskubideaz baliatzea ahalbidetzen duen moduan
tratatuko dira, harik eta ezerezten eta ondoren ezabatzen diren arte.
10.2 Datu pertsonalak ezereztuko dira, baldin eta bilketak edo erregistroak zuen helbururako
beharrezkoak edo egokiak izateari uzten dionean. Dena den, harreman edo betebehar
juridiko baten ondorioz edo kontratu bat egitearen ondorioz erantzukizunen bat eskatu
behar denean, datu horiek denbora batez gorde ahal izango dira.
10.3 Ezerezteak datuak blokeatzea ekarriko du; hau da, datu horiek identifikatu eta gorde
egingo dira inork erabili ez ditzan. Alabaina, Administrazio Publikoen, epaileen eta
Auzitegien esku jar daitezke datuen tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen
erantzukizunak aintzat hartzeko betiere erantzukizun horien preskripzio-epeak iraun
bitartean. Epe hori amaitu ondoren datuak kendu edo ezabatu egin beharko dira.
10.4 Datuak kendu edo ezabatzeak esan nahi du ezereztutako datu pertsonalak fisikoki

ezabatuko direla datu pertsonalak tratatzearen ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen
preskripzio-epea amaitu ondoren.
10.5 Nolanahi ere, datuak dokumentuetan eta euskarrietan gordetzeari eta ezabatzeari buruz
elkarteak berak ezarri duena errespetatu beharko da.

11. artikulua.- Pertsonaren adostasuna.
11.1 Legeak besterik xedatu ezean, eraginpekoaren adostasun garbia beharko da datu
pertsonalak tratatu ahal izateko. Adostasun hori Eskuliburu honetako 12. artikuluan
adierazitako moduren batean lortuko da.
11.2 Hala eta guztiz ere, GEHITU ez da behartuta egongo elkarte horrek erabili nahi dituen datu
pertsonalen titularrei adostasuna eskatzeko datu horiek kasu hauetakoren batean erabili
nahi dituenean:
a. elkarteak bere eskumenen barruan dagozkion eginkizunak betetzeko biltzen dituenean
datu pertsonalak;
b. datu pertsonalak lan-arloko edo administrazio-arloko harremanaren kontratu baten edo
aurrekontratu baten alderdiei buruzkoak badira eta datu horiek beharrezkoak badira
kontratu edo aurrekontratu horiei eusteko edo horiek betetzeko;
c. DBLOren 7.6 artikuluaren arabera, datu pertsonalak interesdunaren bizitza edo osasuna
babesteko helburuarekin erabiltzen direnean;
d. datuak jendearen eskurako iturrietan daudenean eta elkarteak edo datu-jakinarazpena
jaso duen hirugarren batek datu horiek bere legezko interesak betetzeko behar
dituenean, betiere interesdunaren oinarrizko eskubideak eta askatasunak urratzen ez
badira.
11.3 Interes orokorren bat tarteko lege batek agintzen duenean baino ezingo dira bildu tratatu
edo laga osasunari bizitza sexualari edo arrazari buruzko datu pertsonalak; edo, bestela,
interesdunak berariaz horretarako adostasuna agertzen duenean. Langileen osasunarekin
zuzeneko lotura duten elkarteko profesionalek beraiengana jotzen duten pertsonen
osasunari buruzko datu pertsonalak tratatu ahal izango dituzte, betiere osasunaren
alorrean eta osasunaren babesaren alorrean eta lan-arriskuen prebentzioaren alorrean
indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.
11.4 Ideologiari, erlijioari, sinesmenei eta politika- edo sindikatu-bazkidetzari buruzko datuak
tratatzeko, interesdunaren esanbidezko eta idazki bidezko adostasuna behar da.
Interesdunaren ideologiari, erlijioari edo sinesmenei buruzko datuak biltzen badira,
interesdunari jakinarazi beharko zaio datu horiek erabiltzeko debekua ezar dezakeela.
11.5 Adostasuna agertu ondoren, adostasun hori errebokatu ahal izango da horretarako kausa
justifikatua badago eta atzeraeraginezko ondoriorik esleitzen ez bazaio. Adostasuna
errebokatzeko eskaera idatziz egin beharko zaio «DBLO Segurtasun Arduradunari» eta
horrek dagokion fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleari kontsulta egin ondoren
hamar eguneko epea izango du eskaera jasotzen duen egunetik kontatzen hasita horri
erantzun eta adostasuna errebokatzeko, errebokazioa, hala badagokio, epe berean
gauzatuz. Lehenagotik jakinarazita dauden datuak tratatzeko adostasuna errebokatu bada,
elkarteak errebokatze horren berri eman beharko dio datuen jakinarazpena jaso zuenari,
baldin eta hark datuak tratatzen jarraitzen badu. Adostasuna errebokatzeko eredua
eranskinean bilduta dago. Eskuliburu honetako 16. artikuluan aurreikusitako datuak
errebokatzeko eskubideaz baliatuz ere ezeztatu ahal izango da adostasuna.

12. artikulua.- Adostasuna jasotzeko ereduak.
12.1 Datuak tratatzeko berariazko baimena emateko eredua Eskuliburu honetako eranskin gisa
jaso da.
12.2 Era berean, eraginpekoari beste aukera batzuk emango zaizkio bere datuak tratatu edo
lagatzeko baimena berariaz ukatzeko aukera izan dezan. Adibidez, fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzuleak kontratu bat egiteko prozesuaren barruan adostu nahi den
kontratu-harremana mantendu, garatu edo kontrolatzeko beharrezkoak ez diren datuak
tratatu edo lagatzeko eskaera egiten badu, eraginpekoak esanbidez adierazi ahal izango
du datuak tratatzeari edo jakinarazteari uko egiten diola; horretarako, lauki bat argi eta
garbi markatuko du, betiere kontratua egiteko ematen zaion dokumentuan lauki hori

markatuta ez badago edo datuak tratatzeko ukoa adieraztea ahalbidetuko dion beste
antzeko prozedura bat ezartzen bada.
12.3 Legearen aginduz esanbidezko baimena nahitaezkoa ez denean, fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzuleak DBLOren 5. artikuluan eta DBLOEDren 12.2 artikuluan
adierazitako moduan jakinarazpena egingo dio interesdunari; hogeita hamar eguneko epea
emango dio datuak erabiltzeko baimena ukatu dezan eta jakinaraziko dio datu pertsonalak
erabiltzeko baimena emandakotzat hartuko dela interesdunak epe horretan bestelakorik
adierazten ez badu. Dena den, beharrezkoa izango da fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzuleak jakitea arrazoiren bat tarteko jakinarazpen-itzultzerik izan den ala ez;
halakorik egon bada, ezin izango ditu interesdunari dagozkion datuak erabili.

Interesdunari bitarteko erraza eta doakoa eman beharko zaio datuak tratatzeari ezetza eman
diezaion. Datuak tratatzeari ezetza emateko, Eskuliburu honi egokitutakotzat hartuko dira
posta elektronikoa erabiltzeko aukera edo, bestela, posta-bidalketa egitea frankeo ordaindua
duen gutun-azalean (aurretiaz GEHITUk emandakoa) edo beste moduren batean.
Interesdunaren adostasuna azken prozedura hori erabiliz eskatzen bada, eskaera hori egiten
den egunetik kontatzen hasi eta urtebeteko epean ezin izango da eskaera bera egin datuen
tratamendu eta helburu beretarako.

2. KAPITULUA INTERESDUNEN ESKUBIDEAK
13. artikulua.- Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen
aurka egiteko eskaerak.
13.1 Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak
pertsonalak dira, eta interesdunak baino ezin izango ditu baliatu. Eskubide horietaz
baliatzeko:
a) Eraginpekoak bere nortasuna egiaztatu beharko du.
b) Eraginpekoa ezintasun-egoeran badago edo adingabea bada, eta horren ondorioz, ezin
bada eskubide horietaz baliatu, eraginpekoaren legezko ordezkariak baliatu ahal izango
ditu. Horretarako, egiaztatu egin beharko du legezko ordezkaria dela.
c) Berariaz borondatezko ordezkaria izendatu ahal izango da eskubide horietaz baliatzeko.
Kasu horretan, argi egiaztatu beharko da ordezkatzen den pertsonaren nortasuna
pertsona horren Nortasun Agiri Nazionalaren edo dokumentu baliokide baten kopia bat
aurkeztuz. Halaber ,egiaztatu egin beharko da interesdunak emandako ordezkaritza,
egiaztatzen dena modu fidagarrian jasota uzten duen eta zuzenbidean baliozkoa den
bitartekoren bat erabiliz (adibidez notario-ahalordea) edo interesduna bera agertuz
ordezkaritza hori jakinarazteko.
13.2 Ezinbestekoa izango da interesdunak bere nortasuna egiaztatzea. Horregatik, ez dira
aintzat hartuko eskubide horietaz baliatzeko eskaerak, baldin eta eskaera horiek telefonoz
edo interesdunaren nortasuna egiaztatzea ahalbidetzen ez duen beste edozein bitarteko
erabiliz egiten badira.
13.3 Gurasoek, tutoreek edo beste edozein hirugarren batzuek ezin izango dituzte beren semealabek edo ahaideek elkartean dituzten datu pertsonalak eskuratu, salbu eta artikulu
honetan berariaz onartzen diren kasuak badira.
Datu pertsonalen titularra hiltzen denean ere ezin izango dira bere datuak eskuratu. Dena
den, hildakoarekin lotura duten pertsonek, familia-arrazoiak edo izatezko arrazoiak direla
medio, «DBLO Segurtasun Arduradunarengana» jo ahal izango dute hari heriotzaren berri
emateko horretarako agiri egokiak aurkeztuz eta datuak ezerezteko eskatuz, hori egiterik
balego. «DBLO Segurtasun Arduradunak» eraginpeko fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzuleari jakinaraziko dio emandako informazioa.
13.4 Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak
Administrazio Prozedura Erkidean aurreikusitako edozein baliabide erabiliz «DBLO
Segurtasun Arduradunari» zuzendutako idazki bidez baliatuko dira. «DBLO Segurtasun

Arduraduna» arduratuko da jasotako eskaerak inplikatutako fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzuleei helarazteaz. Aurreko idazkian honako zehaztapen eta
baldintza hauek azalduko dira:
a. Interesdunaren izen-abizenak; interesdunaren nortasun-agiri nazionalaren edo
pasaportearen edo interesduna identifikatzen duen beste edozein dokumentu
baliodunaren fotokopia eta, hala badagokio, interesduna ordezkatzen duen
pertsonarena, edo tresna elektroniko baliokideak; baita ordezkaritza hori
egiaztatzen duen dokumentu edo tresna elektronikoa ere. Eraginpekoa
identifikatzen duen sinadura elektronikoa erabiltzen bada, ez da NANaren edo
dokumentu baliokidearen fotokopiarik aurkeztu behar izango.
b. Eskatzen denaren adierazpena.
c. Jakinarazpenak jasotzeko helbidea, eskatzailearen sinadura eta data.
d. Egiten duen eskaera aintzat hartzeko egiaztagiriak, hala badagokio.
13.5 Eskaera bidali eta jaso dela egiaztatzea ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabili
beharko du interesdunak. Eskubide horietaz baliatzeko bidea errazteko, webgunean
eskaerak egiteko formularioak jarriko dira interesdunen eskura.
13.6 Eskaerak artikulu honetako laugarren atalean zehazten diren baldintzak betetzen ez
baditu, «DBLO Segurtasun Arduradunak», fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak
emandako argibideak kontuan hartuz, akats horiek zuzentzeko eskatu beharko du.
13.7 GEHITUk beharrezkoak diren mekanismoak antolatuko ditu datu pertsonalak eskuratzen
dituzten elkarteko pertsonek eraginpekoari jakinaraz diezaioten zer prozedurari jarraitu
behar dion bere eskubideez baliatzeko.
13.8 Eraginpekoak beren eskubideez baliatzen direnean tratamenduaren arduradunaren
aurrean, arduradunak «DBLO Segurtasun Arduradunari» helarazi beharko dio eskaera, non
eta berariaz ez bada aurreikusten erantzuleak eskumena emango diola tratamenduaren
arduradunari datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo datuen aurka egiteko eskubideez
baliatzeko eskaerei erantzuteko.

14. artikulua.- Datuak eskuratzeko eskubidea (zureak diren zer datu
ditugu?)
14.1 Datuak eskuratzeko eskubidea eraginpekoak honako hauek jakiteko duen eskubidea da:
inor bere datu pertsonalak tratatzen ari den, tratamenduaren helburua zein den (tratatzen
ari badira), datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioa eta nori jakinarazi
zaizkion edo jakinaraziko zaizkion.
14.2 Datuak eskuratzeko eskubideaz baliatzeko eskaera egitean, interesdunak fitxategia
kontsultatzeko ondorengo sistemen artetik sistema bat edo batzuk aukeratu ahal izango
d(it)u, betiere fitxategiaren konfigurazio edo ezarpen materialak ahalbidetzen badu:
a) Bertaratu eta pantailan bistaratuz.
b) Posta bidez idazkia, kopia edo fotokopia jasoz.
c) Posta elektronikoa edo komunikazio elektronikoetako beste sistemaren bat
erabiliz.
d) Fitxategiaren konfigurazio eta ezarpen materialarekin edo tratamendu
motarekin bateragarria den beste edozein prozedurari jarraituz.
Hala ere, fitxategia kontsultatzeko aurreko atalean aurreikusi diren sistemak fitxategiaren
konfigurazio edo ezarpen materialaren edo tratamenduaren izaeraren arabera mugatu ahal
izango dira, betiere eraginpekoari eskaintzen zaion sistema doakoa bada eta idatzizko
komunikazioa bermatzen badu, baldin eta komunikazioak horrelakorik eskatzen badu.
14.3 Datuak eskuratzeko eskaera hilabeteko gehieneko epean ebatziko da eskaera jasotzen
denetik zenbatzen hasita. Eskaera baiesten bada, baina komunikazioan ez bada gehitzen
eskatutako informazioa, datuak komunikazioa egin ondorengo hamar egunetan eskuratuko
dira.
14.4 Ematen den informazioa, erabiltzen den euskarria edozein izanda ere, modu irakurgarrian
eta ulergarrian emango da, gailu mekaniko espezifikoak erabiltzea eskatzen duen gakorik
edo koderik erabili gabe. Informazio horretan eraginpekoaren oinarrizko datu guztiak

bilduko dira, edozein lanketa edo prozesu informatikotatik ateratzen direnak, baita datuen
jatorriari, datuen lagapen-hartzaileei eta datuak biltegiratzearen xede izan ziren erabilera
eta helburu zehatzen espezifikazioari buruz eskuragarri dagoen informazioa ere.
14.5 Artikulu honetan aipatzen den datuak eskuratzeko eskubideaz baliatzeko hamabi
hilabetekoa baino laburragoa izango ez den denbora-tartea gorde beharko da aldi batetik
bestera; hala ere, interesdunak zilegizko interesa frogatzen badu, eskubideaz lehenago
baliatu ahal izango da.
14.6 Eranskinean dago datuak eskuratzeko eskubideaz baliatzeko inprimakiaren eredua.

15. artikulua.- Zuzentzeko eskubidea (datuak okerrak edo osatugabeak
badira)
15.1 Titularrak jakiten badu fitxategi batean tratatzen diren datu pertsonalak okerrak edo
osatugabeak direla, datuak zuzentzeko eskatu ahal izango du. Zuzentzeko eskaeran
adierazi beharko da zer datu diren eta zer zuzenketa egin behar den, eta eskatzen duena
justifikatzen duen dokumentazioa erantsi beharko du.
15.2 GEHITUk hamar egun balioduneko epean beteko du interesdunak zuzentzeko duen
eskubidea.
15.3 Datu pertsonalak zuzenduko dira, baldin eta datu horien tratamendua DBLOn
ezarritakoarekin ez badator bat, eta bereziki, datu horiek okerrak edo osatugabeak badira.
15.4 Zuzendutako datuak lehenagotik beste inori laga bazaizkio lagapen-hartzaileari egindako
zuzenketa jakinaraziko zaio epe berean hark ere zuzen ditzan jakinarazpena jasotzen duen
egunetik kontatzen hasi eta hamar eguneko epean.
15.5 Eranskinean dago zuzentzeko eskubideaz baliatzeko inprimakiaren eredua.

16. artikulua.- Ezerezteko eskubidea. (Datuak ezabatzea, praktikan
datuak blokeatzea erantzukizunak eska daitezkeen bitartean)
16.1 Ezerezteko eskubideaz baliatzeak ekarriko du datu desegokiak edo gehiegizkoak
blokeatzea, Administrazio Publikoen, Epaileen eta Auzitegien eskura soilik kontserbatuko
dira, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko preskripzio-epea
iritsi arte. Epe hori betetakoan, ezabatu egin beharko dira.
16.2 Ezerezteko eskaeran, zer datu diren adierazi beharko du interesdunak; horretarako,
ezereztea justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du, hala badagokio.
Eraginpekoak ezerezteko eskaera erabili ahal izango du bere adostasuna errebokatzeko.
16.3 GEHITUk hamar egun balioduneko epean beteko du interesdunak ezerezteko duen
eskubidea.
16.4 Datuak ezabatzea bidezkoa bada, baina arrazoi teknikoak direla medio nahiz erabilitako
prozedura edo euskarria dela medio, desagertze fisikoa ezinezkoa bada, fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzuleak blokeatu egingo ditu datuak, geroko prozesua edo erabilera
eragozteko.
Dena den, salbuespen bat dago: egiaztatzen bada datuak iruzurrezko bitartekoak,
bitarteko desleialak edo legez kanpokoak erabiliz bildu edo erregistratu direla, datuak
ezerezteak beti ekarriko du datuak azaltzen diren euskarria suntsitzea.
16.5 Ezereztutako datuak lehenagotik beste inori laga bazaizkio lagapen-hartzaileari egindako
ezereztea jakinaraziko zaio epe berean hark ere ezereztu ditzan jakinarazpena jasotzen
duen egunetik kontatzen hasi eta hamar eguneko epean.
16.6 Eranskinean dago ezerezteko eskubideaz baliatzeko inprimakiaren eredua.

17. artikulua.- Datuen aurka egiteko eskubidea (tratamendu jakin bati)
17.1 Datuen aurka egiteko eskubidea da interesdunak duen eskubidea bere datu pertsonalak
inork tratatu ez ditzan edo tratatu dituenak tratatzeari utz diezaion honako kasu hauetan:
a) Datuak tratatzeko interesdunaren adostasuna behar ez denean, eta, aldi berean,
interesdunak bere egoera pertsonalari dagokion bidezko arrazoi sendo bat
daukanean, betiere datuen aurka egitea justifikatzeko aurkakorik agintzen duen
legerik egon ezean.

b) DBLOEDk 36. artikuluan ezartzen duen bezala, eraginpekoaren datu pertsonalen
tratamendu automatizatua oinarritzat duen interesdunari buruzko erabakia hartzea
denean tratamenduaren helburua.
17.2 GEHITUk datuen aurka egiteko eskaera jasotzen duen egunetik kontatzen hasita hamar
egun balioduneko epea izango du interesdunak bere eskaeran aipatzen dituen datuak
tratatzeari uzteko edo eskaera horri uko arrazoitua egiteko.
17.3 Eranskinean dago datuen aurka egiteko eskubideaz baliatzeko inprimakiaren eredua.

18. artikulua.- Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen
aurka egiteko eskaerak bideratzea.
18.1 Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskaerari «DBLO
Segurtasun Arduradunak» erantzungo dio eskaerak ukitzen duen fitxategian interesdunari
buruzko daturik egon ala ez. Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak adierazten
dionaren arabera emango du erantzuna administrazio-jakinarazpenaren bidez jarraian
xedatzen denarekin bat etorriz. Interesdunei buruzko datu pertsonalik ez badago horren
berri emango zaio interesdunari.
18.2 Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideez
baliatzeagatik ez da inolako ordainik eskatuko.
18.3 Beharrezkoa izanez gero, kanpoko Zerbitzu Juridikoetara joko da DBLO Segurtasun
Arduradunari eta fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleari aholku emateko
interesdunaren eskubideak aintzat hartzerakoan aplikagarriak diren irizpideak
homogeneizatzeari eta ezartzeari buruz. Horretarako, beren ezaugarri bereziengatik edo
mahaigaineratzen dituzten kontuengatik zerbitzu juridikoak aztertu beharreko eskaerak
direnean DBLO Segurtasun Arduradunak zerbitzu horri igorriko dizkio datuak eskuratzeko,
zuzentzeko,
ezerezteko
eta
datuen
aurka
egiteko
eskaerak
beharrezko
dokumentazioarekin batera. Zerbitzu Juridikoak egoki deritzon txosten guztiak bilduko ditu
eta ahalik eta azkarren egingo du erabaki-proposamena; edozein kasutan, elkarteak bere
gain hartutako epeak bete beharko ditu erantzuna ematerakoan.
18.4 Eskaera ez da onartuko kasu hauetan:
a. Legeak edo zuzenean aplikatzeko erkidegoko zuzenbidearen arauren batek
agintzen duen kasuetan.
b. Eskatzailea ez denean ez interesduna ez haren ordezkoa (Eskuliburu honen
13.1 artikuluan ezarritakoaren arabera).
c. Datuak eskuratzeko eskubidearen kasuan, eraginpekoei datu horiek
ezagutaraztea galarazten duen legeren bat edo zuzenean aplikatzeko
erkidegoko zuzenbidearen arauren bat dagoenean. Azken hamabi hilabeteetan
eskubide horretaz dagoeneko baliatu denean eta ez denean egiaztatzen bidezko
interesen bat dagoela eskubide horretaz berriro baliatzeko.
d. Datuak zuzentzeko eskubidearen kasuan, zein datu den okerra eta egin
beharreko zuzenketa zein den adierazten ez denean.
e. Datuak ezerezteko eskubidearen kasuan, interesdunaren edo hirugarren baten
bidezko interesei kalteren bat eragin dakiekeenean; kontratu-harreman bat
dagoenean; ordainketak eta kobrantzak kudeatu behar direnean; edo datu
horiek gordetzea beharrezkoa denean elkartearen helburuak modu egokian
betetzeko.
18.5 Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezereztea edo datuen aurka egitea eskatu denean eta
interesdunaren eskaera onartzea ez dela bidezkoa pentsatzen denean horren berri emango
zaio arrazoiak azalduz. Edonola ere, GEHITUk justifikatu egin beharko du eskaerari
egindako ukoa eta interesdunari jakinarazi beharko dio Datuak Babesteko Euskal
Bulegoaren babesa jasotzeko eskubidea duela DBLOren 18. artikuluan ezarritakoarekin
bat.
18.6 Elkarteak eskaera guztiei erantzun beharko die eta eginbehar hori bete duela egiaztatzeko
dokumentazioa gordeko du; alabaina, ezarritako epeetako isiltasun administratiboak
adieraziko du eskaera ez dela onartu.
18.7 Interesduna Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren babesa jasotzeko eskubideaz baliatu
ahal izango da datuak eskuratzeko eskubideaz baliatzen den egunetik kontatzen hasi eta
hilabete bat igaro bada edo hamar egun baliodun igaro badira datuak zuzentzeko,

ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideez baliatzen den egunetik eta tarte horretan
inolako erantzunik jaso ez badu edo jasotako erantzuna ezezkoa izan bada edo
erantzunarekin ados ez badago.

19. artikulua.- Balioespenak aurkaratzea.
Interesdunek beraiei buruzko hainbat alderdi ebaluatzeko helburua duten datuen tratamenduan
oinarritutako balioespenak DBLO Segurtasun Arduradunaren aurrean aurkaratzeko eskubidea
izango dute, eta DBLO Segurtasun Arduradunak aurkaratze-eskaerak eraginpean hartzen
dituen fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleei helaraziko die eskaera.

3. KAPITULUA DATU PERTSONALAK JAKINARAZTEA

20. artikulua.- Sekretua gordetzeko betebeharra.
20.1 GEHITUren datu pertsonalen tratamenduko edozein fasetan parte hartzen duen orok
sekretu profesionalaren betebeharra eta datuak gordetzekoa izango ditu; betebehar horiek
indarrean jarraituko dute interesdunak elkartearekin duen harremana hausten denean ere.
20.2 Sekretua gordetzeko betebeharra ez betetzea zigortu egingo da indarreko legeriak
ezartzen duen moduan eta diziplinazko erantzukizunak eta, hala badagokio, hirugarrenen
aurrean ezar daitezkeenak ekarriko ditu.

21. artikulua.- Datuen jakinarazpenari dagozkion betebeharrak.
21.1 Eskuliburu honetako 23. artikuluan berariaz ezarrita eta adierazita dauden kasuetan izan
ezik, erabiltzen diren datu pertsonalak hirugarren bati jakinarazi ahal izango zaizkio baldin
eta elkartearen eta lagapen-hartzailearen bidezko eginkizunak betetzearekin zerikusi
zuzena duten helburuak betetzeko egiten bada eta aurretiaz interesduna jakinarazpena
egitearekin ados agertzen bada, betiere Eskuliburu honetako 11. artikuluan ezarritakoa
errespetatuz.
21.2 Datu pertsonalak hirugarren bati jakinarazteko adostasuna baliogabea izango da
interesdunak ematen zaion informazioarekin ezin duenean jakin zer datu mota
jakinarazteko baimena ematen ari den, zertarako izango diren datu horiek, eta datu horiek
jasoko dituenak zer nolako jarduera duen.
21.3 Datu pertsonalak jakinarazteko adostasuna errebokatu ahal izango da. Eskuliburu
honetako 11.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz datuak jakinarazteko adostasuna
errebokatzen bada, berehala eman beharko zaie horren berri lagapen-hartzaileei
interesdunaren datuak tratatzeari utz diezaioten.
21.4 Datu pertsonalen jakinarazpen hutsak DBLOren xedapenak betetzera behartzen du
jakinarazpen hori jasotzen duen oro.
21.5 Jakinarazpenaren aurretik disoziazio-prozedurarik izan bada, ez da aurreko puntuetan
ezarritakoa aplikatuko.

22. artikulua.- Eraginpekoaren adostasuna eskatzen duten datulagapenak.
22.1 Kanpoko erakunderen batek GEHITUri eskatzen badio bere esku dituen datu pertsonalak
lagatzeko elkarteari bere interesekoa iruditzen zaion helburu baterako datu horiek
lagatzeko, hitzarmen espezifikoaren izapideak egiteari ekingo zaio aplika daitekeen
araudia errespetatuz, eta, hala badagokio, egiaztatu beharko da eskatzen diren datuen
jabeak aurretiaz ados agertu direla datuak lagatzearekin; horiek lagatzeko baimena eman
ez duten kasuetan eskatu egin beharko da. Adostasun-eskaera Eskuliburu honetako 12.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz egingo da.
Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak egiten diren datu-lagapenak erregistratuko
ditu etorkizunean datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datu horien aurka

egiteko eskubideez benetan baliatzen direla bermatzeko. Halaber, egindako datulagapenak fitxategiaren Segurtasun Agiriko sarrera eta irteeren erregistroan agertuko dira.
22.2 Aurreko ataletan ezarritako prozeduraren salbuespen gisa, kanpoko erakunde batek
datuak eskatzen baditu eta elkarteak pentsatzen badu kanpoko erakundeak emandako
informazio jakin bat zabaltzen laguntzeko interesa duela (interes horrek zerikusia izan
behar du Estatutuen arabera GEHITUrenak diren helburuekin) elkarteak informazio hori
hedatu ahal izango du.
Informazio-zabalkundea
antolatzen
duen
elkartearen
unitateak
(Presidentetza.
Zuzendaritza, Batzordeak, eta abar) DBLO Segurtasun Arduradunari eskatuko dio
dagokion baimena, betiere zabalkunderako ekimena onartu ostean. «DBLO Segurtasun
Arduradunak» baimen hori idatziz eman ostean unitate antolatzaileak bere gain hartuko du
kanpoko erakundeak emandako informazioa bidaltzea. Informazio horrek aurretik
elkartearen aurkezpen-idazkia izango du eta bertan informazio hori bidaltzea justifikatuko
da.
Informazioa bidaltzeko lehenetsitako bidea posta elektronikoa izango da. Salbuespenezko
kasu batzuetan, ohiko posta erabiliko da. Horretarako, «DBLO Segurtasun Arduradunari»
egindako eskaeran behar bezala justifikatuko da ohiko posta erabiltzeko arrazoia eta
elkarteak bere gain hartuko ditu bidalketaren gastuak. Halaber, elkartearen webgunean
gune batzuk gorde ahal izango dira bertan elkarteko kideentzat eta jarraitzaileentzat
interesgarria den informazioa jartzeko, informazio horrek elkartearekin zerikusi zuzena
izan ez arren.

23. artikulua.- Eraginpekoaren adostasuna eskatzen ez duten datulagapenak.
23.1 Aurreko artikuluek ezartzen dutena bazter utzi gabe, elkarteari datuak lagatzea eskatzen
zaionean edo elkarteak datu horiek hirugarren bati laga nahi dizkionean honako kasu
hauetan aurretiaz ez da eraginpekoaren adostasuna eskatuko DBLOren 11. eta 21.
artikuluekin bat etorriz:
a) Datuak lagatzea lege-mailako arau batek edo erkidegoko zuzenbidearen arau
batek baimentzen duenean.
b) Datuak jendearen eskurako iturrietan daudenean eta erakundeak edo datujakinarazpena jaso duen hirugarren batek datu horiek bere legezko interesak
betetzeko behar dituenean, betiere interesdunaren oinarrizko eskubideak eta
askatasunak urratzen ez badira.
c) Tratamendua askatasunez eta modu legitimoan onartutako harreman juridikoen
ondorio denean eta harreman horiek garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko
nahitaezkoa denean tratamendua hirugarrenen fitxategiekin konektatzea.
Halako kasuetan, datu-jakinarazpena legitimoa izango da hura justifikatzen
duen xedea dagoenean eta xede hori betetzeko baino egiten ez denean.
d) Egin beharreko jakinarazpenaren jasotzailea Arartekoa, Fiskaltza, epaileak zein
auzitegiak edo Kontu Auzitegia direnean, eta datuak horiek dituzten
eginkizunak gauzatzeko lagatzen direnean. Era berean, ez da adostasunik
beharko jakinarazpenaren jasotzaileak Arartekoaren edo Kontu Auzitegiaren
antzeko eginkizunak dituzten autonomia-erkidegoetako erakundeak direnean.
e) Datu-lagapena Administrazio Publikoen artean egiten denean honako hiru kasu
hauetan: datu-lagapenaren helburua datuak geroagoko aldietan tratatzea
denean xede historiko, estatistiko eta zientifikoekin; eta Administrazio Publiko
batek beste Administrazio Publiko batentzat bildu edo landutako datu
pertsonalak direnean.
f) Datu-lagapena disoziazio-prozeduraren ondotik egiten denean; hau da, datuak
lagatzetik
lortzen
den
informazioa
identifikatutako
norbaitekin
edo
identifikagarria den norbaitekin lotu ezin denean.
23.2 Kasu horietan, datu-lagapenak DBLO Segurtasun Arduradunak eta fitxategiaren edo
tratamenduaren

erantzuleak

gainbegiratuz

egingo

dira.

Zalantzarik

nahitaezkoa izango da DBLO Segurtasun Arduradunari kontsulta egitea.

izanez

gero,

24. artikulua.- Datuen nazioarteko transferentzia.
24.1 Eskuliburu honen arabera, datuen nazioarteko transferentzia izango da Europako
Batasuneko herrialdeek eta Liechtenstein, Norvegia eta Islandiak osatzen duten Europako
Ekonomia Eremutik eta Suitzatik kanpo egiten dena. Berdin da datuak laga edo
jakinarazteko diren edo fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak erabiltzeko diren.
24.2 Datu pertsonalen nazioarteko transferentzia egin daiteke datu horiek DBLOk ematen duen
segurtasun-mailaren pareko segurtasuna ematen duten herrialdeetarako direnean
DBLOEDren 67., 68. eta 69. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Bestela, aurretiaz Datuak
Babesteko Espainiako Agentziaren zuzendariaren baimena lortu beharko da; eta baimen
hori emateko bermeek egokiak izan beharko dute.
24.3 Interesdunak bere datuak lagatzeko zalantzarik gabeko adostasuna adierazten duenean
eta datu-lagapena beharrezkoa denean eraginpekoaren mesederako zerbitzu edo kontratu
bat gauzatzeko, ez da aplikatuko aurreko atalean ezarritakoa; halaber, ez da aplikatuko
DBLOren 34. artikuluan jasotzen diren gainerako kasuetan.

4. KAPITULUA TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
25. artikulua.- Fitxategiaren barne-erantzulearen eta tratamenduaren
arduradunaren arteko harremanak.
25.1 Tratamenduaren arduradunak zerbitzu bat emateko datuak eskuratzen dituenean, ez da
ulertuko datuak jakinarazi direnik, betiere DBLOk eta kapitulu honek ezarritakoa betetzen
bada.
Tratamenduaren arduradunak ematen duen zerbitzua ordaindu beharrekoa izan daiteke
edo ez eta aldi baterako edo mugagabea izan ahal da.
Alabaina, datuak jakinarazi direla ulertuko da datuak eskuratzearen helburua eskuratzea
egiten duenaren eta eraginpekoaren artean harreman berri bat ezartzea denean.
25.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak zerbitzu bat emateko kontratazioa egiten
duenean eta kontratazioak kapitulu honetan ezarritakoari lotu behar zaion datu
pertsonalen tratamendua eragiten duenean, fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzulearen ardura izango da berme guztiak biltzea tratamenduaren arduradunak
Eskuliburu honetan ezarritakoa bete dezan.
25.3 Tratamenduaren arduradunak datuak beste xede batekin erabiltzen baditu edo DBLOren
12.2 artikuluan adierazitako kontratu-akordioak bete gabe jakinarazi edo erabiltzen
baditu, tratamenduaren arduraduna tratamenduaren edo fitxategiaren erantzuletzat
hartuko da eta modu pertsonalean erantzungo du egin dituen arau-hausteen aurrean.
Alabaina, tratamenduaren arduradunak ez du erantzukizunik izango baldin eta,
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak aldez aurretik eta esanbidez aginduz gero,
datuak hark izendatutako hirugarren bati jakinarazten badizkio, hirugarren horrek zerbitzu
bat bete behar duenean Kapitulu honetan aurreikusitakoaren arabera.

26. artikulua.- Zerbitzuak azpikontratatzeko aukera.
26.1 Tratamenduaren arduradunak ezin izango du hirugarren bat azpikontratatu fitxategiaren
edo tratamenduaren erantzuleak agindutako tratamenduren bat egiteko, baldin eta ez
badu horretarako baimenik lortu.
26.2 Aurreko atalean xedatutakoa alde batera utzita, baimen berririk eskatu gabe
azpikontratatu ahal izango da baldintza hauek betetzen badira:
a) Elkarteak eta tratamenduaren arduradunak izenpetutako kontratuan azpikontratatu
daitezkeen zerbitzuak zehazten badira eta zerbitzu horretarako zein enpresa
azpikontratatuko den zehazten bada (azken hori zehazterik badago). Kontratu
horretan ez bada zerbitzua azpikontratatzeko enpresa identifikatzen, tratamenduaren
arduradunak elkartearen erantzuleari enpresa hori identifikatzen duten datuak
jakinarazi beharko dizkio azpikontratazioa egin aurretik.

b) Azpikontratistaren datu pertsonalen tratamenduak fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzuleak emandako jarraibideak betetzen baditu.
26.3 Zerbitzugintza horretan zerbitzuaren zati bat azpikontratatzeko beharra sortzen bada eta
behar hori kontratuan aurreikusi ez bada, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak
bere iritzia eman beharko du horri buruz. Azken horrek erabakiko du azpikontratazioeskaera onartu ala ez; onartzen badu beharrezko izapideak egingo ditu azpikontratatu
behar den enpresak kontratatutako enpresak hartu dituen konpromisoak, gutxienez, bete
ditzan.

27. artikulua.- Tratamenduaren arduradunak datuak gordetzea.
27.1 Behin zerbitzu-kontratua beteta, datu pertsonalak suntsitu egin beharko dira edo
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleari edo hark izendatutako arduradun bati itzuli
beharko zaizkio. Beste horrenbeste egingo da edozein euskarri edo agirirekin ere halakoek
tratamendurako datu pertsonalen bat jaso badute.
Datuak suntsitzea ez da bidezkoa izango legeak datu horiek gordetzea eskatzen duenean.
Kasu horretan, datuak itzuli egingo dira eta fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak
datuak gorde egiten direla bermatuko du.
27.2 Tratamenduaren arduradunak behar bezala blokeatuta gordeko ditu datuak fitxategiaren
edo tratamenduaren erantzulearekin duen harremanaren ondorioz erantzukizunak sor
litezkeen bitartean.

III. TITULUA FITXATEGIEN BALDINTZA FORMALAK
28. artikulua.- Fitxategiak sortu, aldatu eta ezabatzea.
28.1 Zuzendaritzak hartuko ditu elkarteko fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatzeko erabakiak
eta horiek elkartekide guztiei hedatuko zaizkie. Beharrezkoa izango balitz, erabakiak
Datuak Babesteko Euskal Agentziari jakinaraziko zaizkio, Datuak Babesteko Erregistroan
erregistratzeko.
28.2 Fitxategiak sortu edo aldatzeko xedapenek honako hau zehaztu beharko dute:
a) fitxategiaren identifikazioa, bere izena adieraziz; baita bere helburuaren
azalpena ere eta zertarako erabiltzea aurreikusten den;
b) zein pertsona edo kolektiborengandik lortu nahi diren datu pertsonalak, edo
pertsona edo kolektibo horietatik nork eman behar dituen datuak nahitaez;
c) datu pertsonalak biltzeko prozedurak;
d) fitxategiaren oinarrizko egitura;
e) fitxategian dauden datu pertsonal moten deskribapena;
f) aurreikusitako datu pertsonalen lagapenak;
g) hirugarren
herrialdeetara
egin
daitezkeen
transferentziak,
halakorik
aurreikusten bada;
h) Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulea izango den organoa; kasu
honetan GEHITU;
i) datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko
eskubideez zein unitatetan balia daitekeen; eta
j) segurtasun-neurriak oinarrizkoak, erdi-mailakoak edo goi-mailakoak izan behar
diren zehaztuta.
28.3 Zerbitzuko arrazoiak direla-eta batzorderen batek datuak behar baditu eta horiek ez
badaude Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erregistratuta dauden elkarteko fitxategietan,
batzorde horrek DBLO Segurtasun Arduradunari idatzi bat aurkeztuko dio bertan bere
eskaera adieraziz eta eskaera egiteko dituen arrazoiak emanez. Batzorde horrek behar
dituen datuak bildu ditzan DBLO Segurtasun Arduradunak beharrezkoak diren izapide
guztiak egingo ditu erregistratutako fitxategiak aldatzeko edo fitxategi berriak sortzeko,

betiere legeak, lege hori garatzeko xedapenek eta Eskuliburu honek eskatutako baldintza
guztiak betetzen badira.
28.4 Eranskinean bildu dira datu pertsonalei buruzko fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta
ezabatzeko fitxategiak.

IV. TITULUA DATUAK BABESTEAREN ARDURADUNAK
29. artikulua.- DBLO Segurtasun Arduraduna.
29.1 GEHITUk segurtasunaz arduratzeko pertsona bat izango du elkarte osoan, aurrerantzean
DBLO Segurtasun Arduraduna deituko duguna. Bera izango da erakundeko informazioa
babesteko estrategia orokorra zehaztu eta hura betearazteko ardura izango duen
pertsona; bereziki estrategia horrek datu pertsonalak babesteari buruzko lege eta arauek
ezarritakoa modu egokian betetzen duela zaindu beharko du.
29.2 DBLO Segurtasun Arduradunaren eginkizunak, besteak beste, honako hauek izango dira:
a) aurkezten diren eskaerak bideratzea: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko
eta datuen aurka egiteko eskubideez baliatzeko eskaerak, adostasuna
errebokatzekoak eta balioespenak aurkaratzekoak;
b) kanpoko erakundeei datuak lagatzeko eskaerak ikuskatzea;
c) datu pertsonalak babesteari buruz sor daitezkeen zalantzak argitzea;
d) datu pertsonalak babesteari buruzko informazio-klausulak eta baimen-agiriak
idaztea eta kontrolatzea;
e) Eskuliburu honek edo estatutuetan aurreikusitakoaren arabera elkarteko gobernuinstantzia eskudunek haien gain utz ditzaketen bestelako eginkizunak.

30. artikulua.- Fitxategien erantzule gorena eta fitxategiaren barneerantzuleak.
30.1 Presidentea datu pertsonalak babestearen alorreko araudia GEHITUk benetan aplikatzen
duela egiaztatzeko erantzule nagusia izango da, eta deklaratutako fitxategi guztien azken
erantzulea ere bai. Alabaina, fitxategi bakoitzak fitxategiaren barne-erantzulea izango den
pertsona bat izango du eta berak erabakiko du esleitu zaion fitxategiak zer helburu, eduki
eta tratamendu izango dituen; horretarako, presidentearen eskuordetzea jasoko du.
Fitxategiaren barne-erantzulea den pertsonak esleitu zaion fitxategiari dagokionez legeak
edo Eskuliburu honek fitxategiaren erantzuleari esleitzen dizkion eginkizunak beteko ditu.

31 Fitxategiaren barne-erantzulea den pertsonaren eginkizunak izango
dira:
a) fitxategiaren segurtasuna zaintzea; beraz, esleitu zaion fitxategian segurtasun
informatikoarekin eta datuak babestearekin zerikusirik duen araudia ezartzeaz
arduratuko da;
b) beharrezko ekintzak gauzatzea elkarteko langileek, bereziki batzorde bakoitzeko datu
pertsonalen babeserako koordinatzaileek, beren fitxategiarekin lotutako eginkizunen
garapenean eragina duten arauak ezagutu ditzaten, baita arau horiek ez betetzeak ekar
ditzakeen ondorioak ere;
c) Eskuliburu honek edo instantzia eskudunek (Batzarra eta Zuzendaritza) haien gain utz
ditzaketen bestelako eginkizunak.
31.1 Pertsona bera izan daiteke hainbat fitxategiren barne-erantzulea.

32. artikulua.- Segurtasun Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako
Batzordea.
32.1 Fitxategien barne-erantzuleek batzorde bat izendatuko dute beren fitxategien «Segurtasun

Arduradun» (DBLOEDren definizioaren arabera) gisa. Batzorde hori Segurtasun
Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako Batzordea izango da. Beraz, batzorde
hori arduratuko da elkartearen fitxategi guztietan ezar daitezkeen segurtasun-neurriak
koordinatu eta kontrolatzeaz, eta, horretarako, bere ustez egokiak diren pertsonen
laguntza izango du.
33. artikulua.- Datuak Babesteko Batzordea.
33.1 Batzorde hori gutxienez urtean behin bilduko da Eskuliburu hau benetan ezar dadin
kontrol- eta koordinazio-lanak egin asmoz, eta datuak babesteari dagokionez, elkartearen
jarraibideak ezarri asmoz.
33.2 Batzorde hori osatzen dutenak hauek izango dira:
a. Presidentea
b. DBLO Segurtasun Arduraduna.
c. DBLO Segurtasun Arduradunaren proposamenari jarraituz, fitxategiaren bi barneerantzule gehienez ere.
33.3 Datuak Babesteko Batzordeak eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:
a) Eskuliburu honen ezarpena ikuskatzea eta neurriak bultzatzea benetan aplikatzea lor
dadin;
b) Eskuliburu honek beharrezko dituen eguneratzeak proposatzea eta proposamenen
onarpena bultzatzea organo eskudunen aurrean;
c) DBLO Segurtasun Arduradunaren aurrean aurkezten diren eskaeren jarraipena egitea;
hain zuzen ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko
eskubideez baliatzeko eskaerena eta adostasuna errebokatzeko nahiz balioespenak
aurkaratzeko eskaerena;
d) Eskuliburu honek edo elkarteko instantzia eskudunek haren gain utz ditzaketen
bestelako eginkizunak.

V. TITULUA SEGURTASUN-NEURRIAK 1. KAPITULUA - EZARTZEKO
NEURRI OROKORRAK
34. artikulua.- Segurtasun-mailak.
34.1 Hiru segurtasun-maila ezarriko dira: oinarrizkoa, erdikoa eta goikoa. Maila horiek
fitxategi eta tratamenduei aplikatuko zaizkie, automatizatuei nahiz ez-automatizatuei,
tratatzen den informazioa nolakoa den aintzat hartuta eta kontuan izanik informazio hori
isilpean eta osorik gordetzeko beharra norainokoa den.
34.2 Datu pertsonalen fitxategi edo tratamendu guztiek hartu beharko dituzte oinarrizko
segurtasun-neurriak.
34.3 Oinarrizko segurtasun-neurri horiez gain, erdi-mailako segurtasun-neurriak ezarri
beharko dira datu pertsonalen fitxategi edo tratamendu hauetan:
a. Arau-hauste administratiboak edo penalak egitearen inguruko datuak dituztenetan.
b. Herritarren ezaugarriak edo nortasuna definitzen dituzten datu pertsonalak izanik
horien nortasunaren edo portaeraren hainbat alderdi (zaletasunak, joerak, ondarekaudimena eta kreditua) balioesteko aukera ematen duten datu multzoak dituzten
fitxategietan.
34.4 Oinarrizko eta erdi-mailako segurtasun-neurriez gain, goi-mailakoak ezarriko dira datu
pertsonalen fitxategi edo tratamendu hauetan:
a. Ideologiari, sindikatu-bazkidetzari, erlijioari, sinesmenei, arraza-jatorriari, osasunari
edo bizitza sexualari buruzko datuak dituzten fitxategietan.
b. Eraginpekoen adostasunik gabe polizia-xedeetarako bildutako datuak dituzten
fitxategietan.
c. Genero-indarkeriaren ondoriozko datuak dituzten fitxategietan.
34.5 Oinarrizko mailako eta erdi-mailako segurtasun-neurriez gain, DBLODEren 103. artikuluak

jasotzen duen goi-mailako segurtasun-neurria aplikatuko da jendearen eskurako
komunikazio elektronikoetarako zerbitzuak erabiltzen dituztenen ardurapean dauden
fitxategietan.
34.6 Ideologiari, sindikatu-bazkidetzari, erlijioari, sinesmenei, arraza-jatorriari, osasunari edo
bizitza sexualari buruzko datuak dituzten fitxategiei dagokienez, nahikoa izango da
oinarrizko segurtasun-neurriak ezartzea kasu hauetan:
a. Datuak eraginpekoei edo banketxeetara diru-transferentzia egiteko baino ez direnean
erabiltzen, eraginpekoak banketxe horietako bazkideak edo kideak direnean.
b. Fitxategi edo tratamendu ez-automatizatuak direnean eta haien helburuarekin
zerikusirik ez duten halabeharrezko datuak edo datu osagarriak dauzkatenean.
34.7 Eginkizun publiko bat bete behar denean osasunari buruzko datuak dituzten fitxategi edo
tratamenduetan oinarrizko segurtasun-neurriak ezarri ahal izango dira desgaitasun-maila
baizik aipatzen ez denean edo desgaitasuna zein baliaezintasuna aitortzeko interesdunaren
adierazpen hutsa baizik ez denean. Atal honetan ez da sartuko inoren egoera serologikoari
buruzko informaziorik.
34.8 Gorago deskribatu diren maila bakoitzerako neurriak bete beharreko gutxieneko baldintzak
dira, alde batera utzi gabe kasu bakoitzean ezar daitezkeen indarreko lege- edo arauxedapen espezifikoak edo fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen ekimenak.
34.9 Titulu honetan xedatutakoa errazago bete dadin, informazio-sistema batean sistema
nagusiko segurtasun-neurriez bestelako neurriak ezartzea beharrezkoa bada, sistema
horretako fitxategi edo tratamenduen helburuak edo erabilera zehatzak, edo dituzten
datuen ezaugarriek hala eskatzen dutelako, sistema nagusitik bereizi ahal izango dira, eta
kasu bakoitzean dagokien segurtasun-mailaren araberako neurriak aplikatu ahal izango
zaizkie, betiere eraginpeko datuak eta datuak eskuratzerik duten erabiltzaileak zehaztu
badaitezke, eta hori Segurtasun Agirian idatziz jasotzen bada.
34.10 DBLOEDk agintzen duenaren arabera, fitxategi automatizatuetan eta ezautomatizatuetan aplika daitezkeen segurtasun-neurriei buruzko laburpen-koadroak
daude, hurrenez hurren, eranskinetan.

35. artikulua.- Tratamenduaren arduraduna.
35.1 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak bere lokalean zerbitzuren bat ematen duen
tratamenduaren arduradunari ahalbidea ematen badio datuak edo datuen euskarriak edo
datuak tratatzen dituen informazio-sistemaren baliabideak eskuratzeko, idatziz jaso
beharko da hori aipatutako erantzulearen Segurtasun Agirian, eta tratamenduaren
arduradunaren langileek aipatutako agirian ezarritako segurtasun-neurriak betetzeko
konpromisoa hartuko dute.
Urruneko eskuratzea bada, eta tratamenduaren arduradunari datu horiek erantzulearenak
ez diren sistema edo euskarrietan sartzea debekatu bazaio, debeku hori idatziz jaso
beharko da erantzulearen Segurtasun Agirian eta tratamenduaren arduradunaren langileek
aipatutako agirian ezarritako segurtasun-neurriak betetzeko konpromisoa hartuko dute.
35.2 Tratamenduaren arduradunak zerbitzua bere lokaletan ematen badu (hau da, fitxategiaren
edo tratamenduaren erantzulearenak ez diren lokaletan), Segurtasun Agiri bat egin
beharko du edo lehendik egina izan lezakeen agiria osatu fitxategia edo tratamendua eta
horien erantzulea identifikatuz eta tratamendu horri dagozkion segurtasun-neurriak
ezarriz.
35.3 Edonola ere, tratamenduaren arduradunaren datu-eskuratzea Eskuliburu honetako
segurtasun-neurrien menpe egongo da.

37. artikulua.- Baimenak eskuordetzea.
Titulu honetan fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleari esleitzen zaizkion baimenak
eskuordetu ahal izango zaizkio horretarako izendatzen denari. Segurtasun Agirian baimen
horiek emateko gaitu diren pertsonak eta eskuordetzea jasotzeko izendatu direnak adieraziko
dira. Izendapen horrek ez du inola ere esan nahiko fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzuleari dagokion erantzukizuna eskuordetzen denik.

38. artikulua.- Komunikazio-sareen bidez datuak eskuratzea.
Komunikazio-sareen bidezko datuen eskuratzeei eskatuko zaizkien segurtasun-neurriek
bermatu beharreko segurtasun-maila eskuratze lokalekoek bermatu beharrekoaren parekoa
izango da (sare horiek publikoak izan ala ez), Eskuliburu honen 34. artikuluan ezarritako
irizpideen arabera.

39. artikulua.- Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen eta
tratamenduaren arduradunaren lokalez kanpoko lan-erregimena.
39.1 Datu pertsonalak gailu eramangarrietan gorde ahal izateko edo fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzulearen nahiz tratamenduaren arduradunaren lokaletatik kanpo
tratatu ahal izateko, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak aurretiaz baimena
eman beharko du, eta tratatzen den fitxategi motari dagokion segurtasun-maila bermatu
behar izango da beti.
39.2 Aurreko paragrafoan aipatutako baimen hori Segurtasun Agirian jaso beharko da eta
baimenaren erabiltzailea edo erabiltzaile-profila ezarri ahal izango da baimenaren
baliotasun-epea zehaztuz.

40. artikulua.- Aldi baterako fitxategiak edo dokumentuen lan-kopiak.
40.1 Aldi baterako fitxategiek edo aldi baterako lanak edo lan osagarriak egiteko baizik sortu ez
diren dokumentuen kopiek bete beharreko segurtasun-neurriak Eskuliburu honen 34.
artikuluan ezarritakoaren arabera dagozkienak izango dira.
40.2 Aldi baterako fitxategiak edo lan-kopiak ezabatu edo suntsitu egingo dira horiek sortzea
eragin zuen helburua betetzeko beharrezkoak izateari uzten diotenean.

2. KAPITULUA - SEGURTASUN-AGIRIA ETA AUDITORIA
41. artikulua.- Segurtasun Agiria.
41.1 Gehituk segurtasunari buruzko araudia ezarriko du teknikari eta antolakuntzari buruzko
neurriak jasoko dituen agiri baten bidez; agiri hori bat etorriko da indarreko segurtasunaraudiarekin. Datu pertsonalak eta informazio-sistemak eskuratu ahal dituztenek derrigor
bete beharko dute agiri horretan ezartzen dena.
41.2 Agiriak gutxienez honako alderdi hauek jaso beharko ditu:
a. Agiria zer eremutan aplikatuko den eta zeintzuk diren babestutako baliabideak.
b. Eskuliburu honetan eskatzen den segurtasun-maila bermatzeko neurriak,
arauak, jarduteko prozedurak, erregelak eta estandarrak zeintzuk izango diren.
c. Fitxategietako datu pertsonalak tratatzeari dagokionez, langileek zer eginkizun
eta betebehar dituzten.
d. Datu pertsonalak dituzten fitxategien egitura eta horiek tratatzen dituzten
informazio-sistemen deskribapena.
e. Gorabeherak jakinarazteko, kudeatzeko eta horien aurrean erantzuteko
prozedura.
f.

Segurtasun-kopiak

egiteko

prozedura

eta

fitxategi

edo

tratamendu

automatizatuetako datuak berreskuratzekoa.
Dokumentuak eta euskarriak garraiatzeko hartu behar diren neurriak, baita
dokumentuak eta euskarriak suntsitzeko hartu behar direnak, edo, behar izanez
gero, horiek berriro erabiltzeko hartu behar direnak ere.
h. Fitxategi edo tratamendu ez-automatizatuei dagozkienez hartu diren
segurtasun-neurriak.
i. «Segurtasun-arduraduna» denaren identifikazioa, hau da, Segurtasun
Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako Batzordearena.
j. Agirian bertan ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko aldian behin egin behar
diren kontrolak.
41.3 Datuak hirugarrenen enkarguz tratatzen badira, Segurtasun Agiriak identifikatu egin
beharko ditu arduradunaren kontzeptupean tratatzen diren fitxategiak eta tratamenduak,
g.

eta berariaz adierazi beharko du zein kontratu edo agiritan arautzen diren enkarguaren
baldintzak, baita enkarguaren erantzulea eta indarraldia zein den ere.
41.4 Fitxategi edo tratamendu bateko datu pertsonalak tratamenduaren arduradunaren
sisteman baino ez badira sartzen eta tratatzen, fitxategiaren edo tratamenduaren
erantzuleak Segurtasun Agirian idatzi beharko du hori. Aipatutako hori fitxategiaren edo
tratamenduaren erantzulearen fitxategi edo tratamendu batzuekin edo guztiekin gertatzen
denean, tratamenduaren arduradunari eskuordetu ahal izango zaio Segurtasun Agiria
eramatea baliabide propioetan dituen datuak izan ezik. Gertaera hori berariaz adierazi
beharko da Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoaren 12. artikuluaren babespean egindako kontratuan eta eraginpeko fitxategiak
edo tratamenduak zehaztu beharko dira. Kasu horretan, Eskuliburu honetan ezarritakoa
betetzeko, arduradunaren Segurtasun Agiriari jarraituko zaio.
41.5 Segurtasun Agiriak eguneratuta egon beharko du une oro, eta berrikusi egin beharko da,
baldin eta informazio-sisteman, erabilitako tratamendu-sisteman, antolamenduan,
fitxategietan edo tratamenduetan sartutako informazioaren edukian, edo, hala badagokio,
aldizka-aldizka egiten diren kontrolen ondorioz aldaketa garrantzitsuak egiten badira. Hala
eta guztiz ere, aldaketa bat garrantzitsua dela ulertuko da ezarritako segurtasun-neurriak
betetzean eragina izan dezakeenean.
41.6 Segurtasun Agiriaren edukia datu pertsonalen segurtasunari buruzko indarreko
xedapenetara egokitu beharko da une oro.

42. artikulua.- Auditoria.
42.1 Erdi-mailako segurtasun-neurrietatik aurrera gutxienez bi urtean behin kanpo-auditoria
edo barne-auditoria egin beharko da datuei buruzko informazio-sistemak eta datuak
tratatu eta gordetzeko instalazioak aztertzeko eta Titulu honetan ezarritakoa betetzen dela
egiaztatzeko. Salbuespen gisa, auditoria egin beharko da informazio-sistemak egokituak,
egokiak eta eraginkorrak direla egiaztatzeko ezarritako segurtasun-neurriak betetzean
eragina duten aldaketak egiten badira informazio-sistema horietan.
42.2 Auditoria-txostenak irizpena eman beharko du erabilitako neurriak eta kontrolak
Eskuliburu honi, legeari eta legea garatzen duten arauei egokitzen zaizkien ala ez
erabakitzeko; halaber, txosten horrek hutsuneak identifikatu behar ditu eta hutsune horiek
zuzendu edo osatzeko beharrezko neurriak proposatu beharko ditu. Era berean, datuak
eta gorabeherak jakinarazi eta oharrak egin behar ditu emandako irizpenak eta egindako
proposamenak zertan oinarritzen diren erakusteko.
42.3 Auditoria-txostenak DBLO Segurtasun Arduradunak aztertuko ditu eta azterketaren
ondorioak jakinaraziko dizkie fitxategien barne-erantzuleei, Segurtasun Informatikorako
eta Dokumentuen Gestiorako Batzordeari eta Datuak Babesteko Batzordeari, horiek neurri
zuzentzaile egokiak har ditzaten. Gainera, txosten horiek Datuak Babesteko Euskal
Bulegoaren esku geratuko dira.

3. KAPITULUA FITXATEGI ETA TRATAMENDU AUTOMATIZATUEI
EZAR DAKIZKIEKEEN SEGURTASUN-NEURRIAK - LEHENENGO
ATALA OINARRIZKO SEGURTASUN-NEURRIAK
43. artikulua.- Langileen eginkizunak eta betebeharrak.
43.1 Segurtasun Agirian argi eta garbi zehaztu eta dokumentatuko dira datu pertsonalak eta
informazio-sistemak eskuratu ahal dituzten erabiltzaileen edo erabiltzaile-profilen
eginkizun eta betebeharrak. Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak eskuordetzen
dituen kontrol-eginkizunak eta baimenak ere zehaztuko dira.
43.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu
langileek beren zereginen garapenean eragina duten segurtasun-arauak eta horiek ez
betetzearen ondorioak ulertzeko moduan jakin ditzaten.

44. artikulua.- Gorabeheren erregistroa.
Datu pertsonalei eragiten dieten gorabeherak jakinarazteko eta kudeatzeko prozedura bat
eduki beharko da, eta honako datu hauek bilduko dituen erregistro bat ezarri beharko da:
gorabehera mota, gorabehera noiz gertatu den edo, hala badagokio, noiz detektatu den,
jakinarazpena nork egin duen, nori jakinarazi zaion, jakinarazpen horretatik sortu diren
ondorioak (baldin badaude) eta ezarri diren neurri zuzentzaileak.

45. artikulua.- Eskuratze-kontrola.
45.1 Erabiltzaileek beren eginkizunak garatzeko behar dituzten baliabideak baino ez dituzte
eskuratuko.
45.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak izango du ardura erabiltzaileen eta
erabiltzaile-profilen zerrenda eguneratu bat egon dadin (horiek dituzten baimendutako
eskuratzeak adieraziko dituen zerrenda).
45.3 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak mekanismoak ezarriko ditu erabiltzaile
batek baimendu gabeko eskubideak ematen dituzten baliabideak eskuratzerik izan ez
dezan.
45.4 Segurtasun Agirian berariaz horretarako baimena duten langileek baino ez dute izango
baliabideei buruzko eskuratze-baimena eman, aldatu edo kentzeko ahalmena; betiere
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak ezarritako jarraibideen arabera.
45.5 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen mendekoak izan gabe baliabideak
eskuratu ahal dituzten langileek langile propioek dituzten segurtasunaren inguruko
baldintza eta betebehar berberak bete beharko dituzte.

46. artikulua.- Euskarrien eta dokumentuen kudeaketa.
46.1 Datu pertsonalak jasota dituzten euskarriek eta dokumentuek beti eman behar dute
aukera gordetzen duten informazio mota identifikatu eta datuak inbentarioan jaso ahal
izateko; era berean, euskarri eta dokumentu horiek Segurtasun Agiriaren arabera baimena
duten langileek baino ezin izango dituzte eskuratu.
Ez dituzte betebehar horiek izango euskarriaren ezaugarri fisikoek betebeharrak betetzea
eragozten dutenean, eta hori jasota eta arrazoituta gordeko da Segurtasun Agirian.
46.2 Datu pertsonalak jasota dituzten euskarriak eta dokumentuak (posta elektroniko batean
daudenak eta/edo hari erantsi zaizkionak barne) lokaletatik kanpo ateratzeko,
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen kontrolpean, fitxategiaren arduradunaren
baimena beharko da, edo behar bezala baimenduta egon beharko du Segurtasun Agirian.
46.3 Dokumentazioa lekuz aldatzean, beharrezko neurriak hartuko dira informazioa garraiatu
bitartean inork informazioa hori ostu, galdu edo eskuratzerik izan ez dezan.
46.4 Datu pertsonalak jasota dituen dokumentu edo euskarri oro baztertu behar bada,
dokumentu edo euskarri hori suntsitu edo ezabatu egin beharko da, horietan dagoen
informazioa eskuratu edo berreskuratzea galarazteko neurriak hartuz.

47. artikulua.- Identifikazioa eta autentifikazioa.
47.1 Erabiltzaileak behar bezala identifikatzea eta autentifikatzea bermatuko duten neurriak
hartu beharko ditu fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak. Horretarako, besteak
beste, ziurtagiri digital elektronikoetan edo datu biometrikoen identifikazioan oinarritutako
mekanismoak erabili ahal izango dira.
47.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak mekanismo bat ezarriko du, eta horren
bitartez, informazio-sisteman sartu nahi duen erabiltzaile oro zalantzarik gabe eta modu
pertsonalizatuan identifikatu ahal izango da; horretaz gain, pertsona hori baimenduta
dagoela egiaztatu ahal izango da.
47.3 Autentifikazio-mekanismoa pasahitzetan oinarrituta badago, esleitzeko, banatzeko eta
biltegiratzeko prozedura bat egongo da pasahitz horiek isilpean eta seguru egongo direla
bermatzeko.
47.4 Segurtasun Agiriak ezarriko du zein izango den pasahitzak aldatzeko aldizkakotasuna;
nolanahi ere, aldi hori ez da urtebetetik gorakoa izango. Pasahitz horiek, gainera,
indarrean dauden bitartean, ez ulertzeko moduan biltegiratuko dira.

48. artikulua.- Segurtasun- eta berreskurapen-kopiak.
48.1 Jarduteko prozedurak ezarri beharko dira gutxienez astean behin segurtasun-kopiak
egiteko, salbu eta epe horretan datuak eguneratu badira.
48.2 Era berean, datuak berreskuratzeko prozedurak ezarriko dira. Prozedura horiek une oro
bermatu beharko dute datuak galdu edo suntsitu zirenean zeuden bezala utziko dituztela
berriz ere.
Galerak edo suntsipenak partzialki automatizatuta zeuden fitxategiei edo tratamenduei
eragiten badie, eta dokumentazioa egoteak aurreko paragrafoan aipatu den helburua
lortzea ahalbidetzen badu soilik grabatuko dira datuak eskuz, eta gertakari hori jasota eta
arrazoituta geratuko da Segurtasun Agirian.
48.3 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak sei hilabetean behin egiaztatuko du datuak
babesteko eta berreskuratzeko kopiak egiteko prozedurak behar bezala zehaztuta daudela,
funtzionamendu egokia dutela eta zuzen aplikatzen direla.
48.4 Datu pertsonalak jasota dituzten fitxategiak tratatzen dituzten informazio-sistemak ezarri
edo aldatu aurreko probak ez dira datu errealekin egingo, salbu eta egindako
tratamenduari dagokion segurtasun-maila bermatzen bada, eta hori egin dela Segurtasun
Agirian idazten bada.
Aurreikusita badago probak datu errealekin egingo direla, aurretik segurtasun-kopia bat
egin beharko da.

BIGARREN ATALA ERDI-MAILAKO SEGURTASUN-NEURRIAK
49. artikulua.- Auditoria.
49.1 Erdi-mailatik aurrera gutxienez bi urtean behin derrigor egin beharko da auditoria datuei
buruzko informazio-sistemak eta datuak tratatu eta gordetzeko instalazioak aztertzeko.

50. artikulua.- Euskarrien eta dokumentuen kudeaketa.
50.1 Euskarrien sarrera-erregistrorako sistema bat ezarri beharko da zuzenean zein zeharka
honako argibide hauek emango dituena: euskarri mota, eguna eta ordua, igorlea,
igorpenean bidalitako dokumentu eta euskarrien kopurua, horiek gordetzen duten
informazio mota, igorpen mota eta euskarria jasotzeaz arduratuko den pertsona (behar
bezala baimendutakoa).
50.2 Halaber, euskarrien irteera-erregistrorako sistema bat ezarri beharko da zuzenean zein
zeharka honako argibide hauek emango dituena: euskarri mota, eguna eta ordua,
hartzailea, igorpenean bidalitako dokumentu eta euskarrien kopurua, horiek gordetzen
duten informazio mota, igorpen mota eta euskarria emateaz arduratuko den pertsona
(behar bezala baimendutakoa).

51. artikulua.- Identifikazioa eta autentifikazioa.
Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak mekanismo bat ezarriko du informazio-sistema
baimenik gabe eskuratzeko behin eta berriz egiten diren saiakerak mugatzeko.

52. artikulua.- Sarbide fisikoaren kontrola.
Segurtasun Agiriaren arabera baimena duten langileak baino ezin izango dira sartu informaziosistemari euskarria ematen dioten ekipo fisikoak instalatuta dauden tokietara.

53. artikulua.- Gorabeheren erregistroa.
53.1 40. artikuluan araututako erregistroan datuak berreskuratzeko prozedurak ere jaso behar
dira honako hauek adieraziz: prozedura gauzatu duen pertsona, berreskuratutako datuak
eta berreskurapen-prozeduran eskuz grabatu behar izan diren datuak (datuak eskuz
grabatzeko beharrik izan bada).
53.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen baimena beharrezkoa izango da datuak

berreskuratzeko prozedurak gauzatzeko.

HIRUGARREN ATALA GOI-MAILAKO SEGURTASUN-NEURRIAK
54. artikulua.- Euskarrien kudeaketa eta banaketa.
54.1 Euskarriak edo dokumentuak identifikatzeko etiketatze-sistemak erabiliko dira; sistema
horiek ulergarriak eta esanahidunak izango dira euskarriak edo dokumentuak eskuratzeko
baimena duten erabiltzaileentzat, horrela euskarri edo dokumentuen edukia identifikatu
ahal izateko. Aitzitik, beste batzuei identifikazioa zailduko dieten etiketatze-sistemak
izango dira.
54.2 Datu pertsonalak jasota dituzten euskarriak banatu behar direnean, datu horiek zifratu
egin beharko dira; edo, bestela, beste edozein mekanismo erabili beharko da garraiatu
bitartean informazio hori inork ulertu edo manipulatzerik izan ez dezan.
Era berean, gailu eramangarrietako datuak ere zifratu egingo dira gailu horiek
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen kontrolpeko instalazioetatik kanpo
daudenean.
54.3 Datu pertsonalak gailu eramangarrietan tratatzea saihestu beharko da datu horiek
zifratzeko aukera ematen ez badute. Hala ere, behar-beharrezkoa bada, datuak tratatu
egingo dira. Segurtasun Agirian horretarako egon diren arrazoiak jasoko dira eta
tratamendua babesik gabeko egoeretan egiteak dituen arriskuak kontuan hartuko dituzten
segurtasun-neurriak hartuko dira.

55. artikulua.- Segurtasun- eta berreskurapen-kopiak.
Datuen segurtasun-kopia bat eta datuak berreskuratzeko prozeduren kopia bat gorde beharko
dira datu horiek tratatzen dituzten tresna informatikoak dauden lekuaz bestelako tokiren
batean beti, Titulu honetan eskatzen diren segurtasun-neurriak betez edo informazioa osorik
gorde eta berreskuratzeko aukera ematen duten elementuak erabiliz, informazioa
berreskuratzeko modurik egon dadin.

56. artikulua.- Eskuratzeen kontrola.
56.1 Eskuratze bakoitzeko gutxienez argibide hauek gordeko dira: erabiltzailearen
identifikazioa, eskuratzea zein egunetan eta zer ordutan egin den, eskuratutako fitxategia,
eskuratze mota eta eskuratzea baimendu ala ukatu egin den.
56.2 Eskuratzea baimendu bada, beharrezkoa izango da eskuratutako erregistroa
identifikatzeko aukera emango duen informazioa gordetzea.
56.3 Eskuratzeak erregistratzeko aukera ematen duten mekanismoak horretarako eskumena
duen «segurtasun-arduradunak» kontrolatuko ditu zuzenean; hau da, Segurtasun
Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako Batzordeak. Mekanismo horiek inola ere ez
dira desaktibatu edo manipulatuko.
56.4 Erregistroan jasotako datuak gordetzeko epea gutxienez bi urtekoa izango da.
56.5 DBLO Segurtasun Arduradunak, Segurtasun Informatikorako eta Dokumentuen Gestiorako
Batzordearekin batera, erregistroan jasotako kontrolerako informazioa aztertuko du
gutxienez hilabetean behin eta egindako azterketen eta aurkitutako arazoen inguruko
txostena egingo du.
56.6 Ez da beharrezkoa izango eskuratzeak artikulu honetan zehaztutako moduan
erregistratzea honako kasu hauetan:
a. Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulea pertsona fisikoa denean.
b. Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak bermatzen duenean datu pertsonalak
berak baino ezin dituela eskuratu eta tratatu.
Aurreko atalean adierazitako kasu horiek berariaz adierazi beharko dira Segurtasun Agirian.

57. artikulua.- Telekomunikazioak.
Sare publikoen bidezko edo haririk gabeko sareen bidezko komunikazio elektronikoen bitartez
datu pertsonalak transmititzeko, datu horiek zifratu egingo dira; edo, bestela, beste edozein
mekanismo erabili beharko da informazio hori beste inork ulertzeko edo manipulatzeko
modurik izan ez dezan.

4. KAPITULUA FITXATEGI ETA TRATAMENDU EZ-AUTOMATIZATUEI
EZAR DAKIZKIEKEEN SEGURTASUN-NEURRIAK
LEHENENGO ATALA - OINARRIZKO SEGURTASUN-NEURRIAK
58. artikulua.- Guztien betebeharrak.
58.1 Kapitulu honetan agindutakoaz gain, Titulu honetako I. eta II. Kapituluetan xedatutakoa
ezarriko zaie fitxategi ez-automatizatuei honako hauei dagokienez:
a) Garrantzia.
b) Segurtasun-mailak.
c) Tratamenduaren arduraduna.
d) Zerbitzuak datu pertsonalak eskuratu gabe ematea.
e) Baimenen eskuordetzea.
f) Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearen eta tratamenduaren arduradunaren
lokalez kanpoko lan-erregimena.
g) Agirien lan-kopiak.
h) Segurtasun Agiria.
58.2 Halaber, Titulu honetako III. Kapituluaren lehenengo atalean ezarritakoa aplikatuko zaie
honako hauei dagokienez:
a) Langileen eginkizunak eta betebeharrak.
b) Gorabeheren erregistroa.
c) Eskuratze-kontrola.
d) Euskarrien kudeaketa.

59. artikulua.- Artxibatzeko irizpideak.
Euskarriak edo dokumentuak artxibatzeko, dagokion barne-kudeaketaren araudian ezarritako
irizpideei jarraituko zaie. Irizpide horiek bermatu beharko dute dokumentuen kontserbazioa
egokia dela eta informazioaren lokalizazioa eta kontsulta. Era berean, datuak eskuratu,
zuzendu ezereztu eta datuen aurka egiteko eskubideez baliatzeko aukera eman beharko dute.
Arau aplikagarririk ez dagoen kasuetan, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak ezarriko
ditu artxibatzeko jarraitu behar diren irizpideak eta jarduteko prozedurak.

60. artikulua.- Biltegiratzeko gailuak.
Datu pertsonalak jasota dituzten agiriak biltegiratzeko gailuek agiri horiek irekitzea galaraziko
duten mekanismoak izan beharko dituzte. Baina zer-nolako ezaugarri fisikoak dituzten kontuan
hartuta, ezinezkoa bada neurri hori betetzea, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak
beste neurriren bat hartu beharko du, baimenik ez dutenei sartzen ez uzteko.

61. artikulua.- Euskarrien zaintza.
Artxibatu baino lehenago edo ondoren, berrikusten nahiz artxibatzen ari direla-eta, datu
pertsonalak dituzten agiriak ez baldin badaude aurreko artikuluan zehaztutako biltegiratzegailuetan artxibatuta, bitarte horretan, agirien ardura duenak zaindu beharko ditu, eta haren
lana izango da, une oro, agiri horietara baimenik gabeko inor ere ez sartzea.

BIGARREN ATALA - ERDI-MAILAKO SEGURTASUN-NEURRIAK
62. artikulua.- Auditoria.
Erdi-mailatik aurrera, fitxategien barne-auditoria eta kanpo-auditoria derrigor egin beharko da
gutxienez bi urtean behin.

63. artikulua.- Informazioa biltegiratzea.
63.1 Goi-mailako segurtasun-neurriak jasota dituzten fitxategi ez-automatizatuak gordetzeko
armairuak, artxibategiak edo bestelako elementuak giltzarekin edo bestelako gailu

baliokideren batekin irekitzen diren ateen bidez babestutako guneetan egongo dira. Gune
horiek itxita egongo dira fitxategiko dokumentuak eskuratzeko beharrik ez dagoenean.
63.2 Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak dituen lokalen ezaugarriak direla-eta ezin
bada bete aurreko atalean ezarritakoa, erantzuleak bestelako neurriak hartuko ditu.
Segurtasun Agirian adieraziko da zer neurri hartu diren eta zergatik.

64. artikulua.- Kopia edo erreprodukzioa.
64.1 Kopiak egin edo dokumentuak erreproduzitu ahal izango dira, baina Segurtasun Agirian
baimendutako pertsonaren kontrolpean soilik.
64.2 Baztertutako kopiak edo erreprodukzioak suntsitu egin beharko dira, inork bertako
informazioa eskuratu edo geroago berreskuratzerik izan ez dezan.

65. artikulua.- Dokumentazioa eskuratzea.
65.1 Baimendutako langileek soilik dute dokumentazioa eskuratzeko aukera.
65.2 Erabiltzaile askok erabil ditzaketen dokumentuen kasuan, egin diren eskuratzeak
identifikatzeko mekanismoak ezarriko dira.
65.3 Aurreko paragrafoan aipatutakoak ez diren pertsonek egindako eskuratzeak behar bezala
erregistratuko dira horretarako Segurtasun Agirian ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

66. artikulua.- Dokumentazioa lekuz aldatzea.
Fitxategi bateko dokumentazioa fisikoki lekuz aldatu behar denean, lekuz aldatzen den
informazioa eskuratu edo manipulatzea galarazteko neurriak hartuko dira.

Arau-hausteak eta zehapenak (DBLOren VII. Titulua) Arau-hausteak eta zehapenak
Arinak
601 eurotik 60.101
eurora bitarte
Astunak
60.101 eurotik
300.506 eurora
bitarte

Oso larriak
300.506 eurotik
601.012 eurora
bitarte

•Ez eskatzea fitxategia Datuak Babesteko Espainiako Agentzian sartzea
•Datuak interesdunari jakinarazi gabe biltzea (informazio-klausulak)...
•Babes berezia duten datuak biltzea esanbidezko adostasunik gabe
(adib. osasuna)
•Datu okerrak edukitzea
•Segurtasun-baldintza egokiak ez edukitzea.
• Datuak hirugarrenei lagatzea adostasunik gabe
•Babes berezia duten datuak biltzea adostasunik gabe eta helburu jakin
bat izan gabe (adib. osasuna)
•Babes berezia duten datuen sekretua gordetzeko eginbeharra urratzea
(adib. osasuna)

VI. TITULUA DATUAK BABESTEKO EUSKAL AGENTZIA
67. artikulua.- Datuak Babesteko Euskal Agentzia.
67.1 Otsailaren 25eko 2/2004 Legeak –datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoak– ezartzen du bulego hori zuzenbide
publikoko entea izango dela, nortasun juridiko propioa eta gaitasun publiko eta pribatu
erabatekoa izango dituela eta herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe beteko
dituela bere eginkizunak.
67.2 Datuak Babesteko Euskal Bulegoak herritarren intimitate pertsonala eta etxekoena
babesteko eginbeharra hartzen du bere gain, baita herritarrek legeak onartzen dizkien
eskubideez baliatzeko duten ahala zaintzekoa ere, datuak babesteari buruzko araudia
betetzeko ardura hartuz. Kontrol-agintaritza moduan jarduten du eginkizun horiek
betetzeko, eta bere lana betetzeko erabateko objektibotasuna eta independentzia
bermatzen dizkio legeak.

68. artikulua.- Datuak Babesteko Euskal Agentziaren jarduerak.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoak legeak ematen dizkion funtzioak betetzeko honako lan edo
jarduera hauek egiten ditu, besteak beste:
a) Datu pertsonalen tratamenduaren inguruan dituzten eskubideei buruzko informazioa
ematen die pertsonei; era berean, laguntza eta babesa eskaintzen die eskubide horietaz
balia daitezen.
b) Legezkoak ez diren jardunak aztertzen ditu, eta, hala badagokio, egin diren arau-hausteei
buruzko erabakiak hartu eta beharrezko neurriak hartzen ditu datuen tratamendua
indarrean dagoen legeriarekin bat etor dadin.
c) Datu pertsonalak jasota dituzten fitxategien erregistroa gordetzen du. Bertan Euskal
Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta zuzenbide publikoko erakundeek beren
fitxategiak erregistratu beharko dituzte beren eginkizunak betetzeko, fitxategi horietan
nolako datu pertsonalak tratatu eta biltzen dituzten adieraziz.
d) Datu pertsonalak babesteari dagokionez pertsonek nahiz erakundeek egindako kontsulta
eta txostenenez arduratzen da.
e) Datuak babesteari buruzko kultura hedatu eta zabaltzen du; alde batetik, gizarteko taldeak
sentsibilizatuz; eta, beste alde batetik, erakunde publikoetako langileak prestatuz
jardunbide hobeak har ditzaten.

AZKEN XEDAPENA.
Eskuliburua eta eranskinak eguneratzea - Indarrean jartzea.
Eskuliburu hau aldian behin eguneratuko da izan daitezkeen arauzko eskakizun berrien arabera
eta aurkitzen diren arautu beharreko suposizioen arabera.
Eranskinak aldatu edo gehitzeko erabakiak hartu ahal izango dira Gehituren Zuzendaritzako
kideen botoen gehiengoarekin, baita elkartekideren batek edota Presidentziak edo Batzarrak
proposatuta ere.
Eskuliburuaren bertsio eguneratua eskuragarri egongo da elkartearen
webgunean (https://www.gehitu.org)
Eskuliburu hau 2014ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

EREDUEI BURUZKO ERANSKINAK ETA INFORMAZIO OSAGARRIA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5.
artikuluari
jarraikiz,
adierazten
dizugu
zure
datuak
Gehituren
_____________________________ fitxategian sartuko ditugula. Fitxategi horren helburua
______________________________________ da.

Jakinarazten dizugu datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo datuen aurka egiteko eskubideez
balia zaitezkeela. Horretarako, idazki bat igorri behar diozu Elkarteko DBLO Segurtasun
Arduradunari helbide honetara: Colon kalea 50, Donostia 20002. Idazkiari zure nortasuna
egiaztatzeko dokumentuaren kopia erantsi behar diozu.
«Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Eskuliburu» hau Elkartearen webgunean kontsulta
dezakezu
INFORMAZIO OSAGARRIA
I.- Inprimakiak betetzeko eta idazkiari dokumentazioa eransteko argibideak:
•
Inprimakien atal guztiak bete beharko dira eta inprimaki horiek interesdunak izenpetu
beharko ditu.
•
Beti aurkeztu beharko da NANaren fotokopia edo interesduna identifikatuko duen beste
edozein dokumentu baliodun.
•
Interesduna adingabea bada edo ezgaiturik badago, bere ordezkari legalaren NANaren
fotokopia aurkeztu beharko da edo ordezkari hori identifikatuko duen beste edozein dokumentu
baliodun; gainera, kasu horretan, ordezkaritza legezkoa dela egiaztatzen duen benetako
agiriaren fotokopia aurkeztu beharko da.
I.
- Eskubideaz baliatzen denak jarraitu beharreko prozedura:
•
Adostasuna errebokatzeko, idazki bat igorri beharko zaio DBLO Segurtasun
Arduradunari (Gehitu, Colon kalea 50, Donostia 20002). Idazki horretan interesdunaren
nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiko da.
•
Idazkia bidali dela frogatze aldera, komeni da idazkia igorri dela egiaztatzea.
•
Erantzuleak gehienez hamar egun balioduneko epea izango du eskatzaileari
erantzuteko bere eskaera jasotzen duen egunetik kontatzen hasita.
•
Epe hori amaitu eta errebokatze-eskaerari buruzko erantzun garbirik egon ez bada,
eskaerari uko egin zaiola ulertuko da.
•
Adostasuna errebokatzeko eskaera baietsi bada, erantzuleak interesdunari jakinarazi
beharko dio, interesdunak jakinarazpena jasotzeko aukeratutako moduan, eskaera baietsi dela
berori jasotzen duen egunetik kontatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean.
•
Adostasuna errebokatzeak ez du atzeraeraginezko ondoriorik izango.
•
Datuak tratatzeko adostasun-errebokatzea gauzatzeko ez da ezer ordainduko.
Datuak eskuratzeko eskaera DBLO Segurtasun Arduradunari idazki bat igorriz egingo da
(Gehitu, Colon kalea 50, Donostia 20002). Idazki horretan interesdunaren nortasuna
egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiko da.
•
Idazkia bidali dela frogatze aldera, komeni da idazkia igorri dela egiaztatzea.
Datuak eskuratzeko eskubideaz ezin izango da baliatu 12 hilabetetik beherako denboratarteetan, behar bezala egiaztatutako interes legitimoa badago izan ezik.
•
Erantzuleak gehienez hilabeteko epea izango du eskatzaileari erantzuteko bere eskaera
jasotzen duen egunetik kontatzen hasita.
•
Epe hori amaitu eta eskuratze-eskaerari buruzko erantzun garbirik egon ez bada,
eskaerari uko egin zaiola ulertuko da.
•
Eskuratze-eskaera baietsi bada, erantzuleak interesdunari jakinarazi beharko dio,
interesdunak jakinarazpena jasotzeko aukeratutako moduan, eskaera baietsi dela berori
jasotzen duen egunetik kontatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean. Interesdunak
kontsultarako aukeratu duen bidea alde batera utzita, Gehituk erabaki dezake kontsultarako
zer sistema erabili, baldin eta interesdunak egindako aukera dela medio, elkarteak ezin baditu
ulertu fitxategian bildutako datuak eta edozein lanketaren, prozesuren edo tratamenduren
ondorioz lortzen direnak, ezta datuen jatorria, lagapen-hartzaileak (datu horiek jakinarazi
zaizkien edo jakinaraziko zaizkien erakundeak eta erakunde publikoak edo pribatuak) eta
datuak biltegiratzearen xede izan ziren erabilera zehatzen eta helburuen espezifikazioa ere.
•
Datuak ematea doakoa da.
•

Datuak zuzentzeko eskubideaz baliatzeko, idazki bat igorri beharko zaio DBLO

Segurtasun Arduradunari (Gehitu, Colon kalea 50, Donostia 20002). Idazki horretan
interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiko da. Era berean, DBLO
Segurtasun Arduradunak eskatzaileari hamar egun balioduneko gehieneko epean erantzun
beharko dio, eskaera jasotzen duenetik kontatzen hasita.
•
Epe hori amaitu eta datuak zuzentzeko eskaerari buruzko erantzun garbirik egon ez
bada, eskaerari uko egin zaiola ulertuko da.
•
Datuak zuzentzeko eskaera baietsi bada, erantzuleak datuak zuzendu egin beharko
ditu eskaera jasotzen duen egunetik kontatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean.
•
Datuak zuzentzea doakoa da.
•
Datuak ezerezteko eskubideaz baliatzeko, idazki bat igorri beharko zaio DBLO
Segurtasun Arduradunari (Gehitu, Colon kalea 50, Donostia 20002). Idazki horretan
interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiko da. Era berean, DBLO
Segurtasun Arduradunak eskatzaileari hamar egun balioduneko gehieneko epean erantzun
beharko dio, eskaera jasotzen duenetik kontatzen hasita.
•
Epe hori amaitu eta datuak ezerezteko eskaerari buruzko erantzun garbirik egon ez
bada, eskaerari uko egin zaiola ulertuko da.
•
Datuak ezerezteko eskaera baietsi bada, erantzuleak datuak ezereztu egin beharko
ditu eskaera jasotzen duen egunetik kontatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean.
•
- Ezerezteak datuak blokeatzea ekarriko du; alabaina datu horiek Administrazio
Publikoen, epaileen eta Auzitegien esku egoten jarraituko dute datuen tratamenduaren
ondorioz sor daitezkeen erantzukizunak aintzat hartzeko erantzukizun horien preskripzio-epeak
iraun bitartean. Epe hori amaitu ondoren, datuak behin betiko ezabatzeari ekingo zaio eta
horren berri emango zaio interesdunari.
•
Argi dagoenean ez dagoela datuen tratamendutik erator daitekeen erantzukizunik,
datuak fisikoki ezabatuko dira. Hori egiterik ez badago, ordea, erantzuleak datuak blokeatu
egingo ditu inork erabili edo tratatu ez ditzan.
•
Datuak ezereztea doakoa da.
•
Datuen aurka egiteko eskubideaz baliatzeko, idazki bat igorri beharko zaio DBLO
Segurtasun Arduradunari (Gehitu, Colon kalea 50, Donostia 20002). Idazki horretan
interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiko da. Era berean, DBLO
Segurtasun Arduradunak eskatzaileari hamar egun balioduneko gehieneko epean erantzun
beharko dio, eskaera jasotzen duenetik kontatzen hasita.
•
Epe hori amaitu eta datuen aurka egiteko eskaerari buruzko erantzun garbirik egon ez
bada, eskaerari uko egin zaiola ulertuko da.
•
Datuen aurka egiteko eskaera baietsi bada, erantzuleak eskaera hori jasotzen duen
egunetik kontatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean baztertu beharko d(it)u
eskatzaileak adierazitako tratamendua(k).
•
Datuen tratamendua baztertzea doakoa da.
V.- Erreklamazioak (eskubideen babesa):
•
Eskatzaileak uste badu oztopoak jarri zaizkiola eskuliburu honetan aitortutako
eskubideez baliatu ahal izateko, erreklamazioa egin dezake Datuak Babesteko Euskal
Bulegoan, bertan bere eskubideak babesteko prozedura abiaraz dezaten.
•
Hori egin aurretik, behar bezala egindako eskaera igortzen duen egunetik hilabete bat
igaro beharko da bitarte horretan erantzun garbirik jaso gabe.
•
Erreklamazioa Datuak Babesteko Euskal Bulegoari zuzenduko zaio (Tomas Zumarraga
Dohatsuaren kalea 71, 3. - 01008 Vitoria-Gasteiz - Tel. 945 01 62 30 - Faxa: 945 01 62 31
avpd@avpd.es - www.avpd.es), eta agiri hauetako batzuk aurkeztuko dira:
Aurkeztutako eskaera-ereduaren kopia.
Posta-bulegoko zigiluaren kopia, baldin eta eskaera ohiko postaz egin bada.

ERANSKINA - Inprimaki motaren eredua DATUAK TRATATZEKO BAIMENA

INTERESDUNAREN DATUAK
Adinez
nagusia
den
..........................................................................
......?
jaunak/andreak,
............................................................
kaleko
...........zenbakian,
................... posta-kodea duen .............................. herrian, ..............................
probintzian bizi denak, eta .................................................. zenbakidun NANaren kopia
eransten duenak idazki honen bidez:
............................................
........................
«Bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta datu horiek Gehituren [dagokion
fitxategia adierazi] fitxategian sartzekoa ere bai.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin bat
etorriz eta Elkartearen Zuzendaritza Batzordeak 201....(e)ko ..................aren ....[(e)a]n
onartutako eta 201....(e)ko ..................aren ....[(e)a]n Donostian egindako Ohiko Batzar
Orokorrean berretsitako datu pertsonalak babesteari buruzko Elkartearen Arautegian
ezarritakoaren arabera.
.................................................................................................................................

Interesdunaren sinadura:

OHARRA:
* Interesdunaren ideologiari, erlijioari edo sinesmenei buruzko datuak bilduko balira,
interesdunari jakinarazi beharko zaio datu horiek trata daitezen ez onartzeko eskubidea duela.
Nire datu pertsonalak eskuratzeko eskaerak ukitzen d(it)uen fitxategi(ar)ei buruzko datuak:
Eskatzailearen datuak:
Abizenak
Izena
NAN
Kalea
Zk.°
Herria
Lurralde Historikoa
TelefonoaHelbide elektronikoa

Solairua
Posta Kodea

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoarekin bat etorriz, eskuratzeeskubideaz baliatu nahi dut; beraz, ESKATZEN DUT adierazitako fitxategia(k) eskuratzeko
doako aukera izatea bertan dauden nire datu pertsonal guztien berri eman diezadaten eskaera
hau jasotzen den egunetik kontatzen hasi eta gehienez hilabeteko epean.
Informazio
-

hori era honetara eman diezadaten nahi dut, betiere horrela egiterik badago:
Bertaratu eta pantailan bistaratuz.
Idazkia, kopia edo fotokopia posta bidez jasoz adierazitako helbidean.
Posta elektronikoa edo komunikazio elektronikoetako beste sistemaren bat erabiliz.
Fitxategiaren konfigurazio eta ezarpen materialarekin edo tratamendu motarekin
bateragarria den beste edozein prozedurari jarraituz.

Lekua eta eguna

ERANSKINA DATUAK EZEREZTEKO ESKUBIDEA
GEHITUREN FITXATEGIAN INSKRIBATUTAKO NIRE DATU PERTSONALAK EZEREZTEKO ESKUBIDEAZ BALIATZEKO ESKAERA
Eskatzailearen datuak:
Abizenak
Izena
NAN
Kalea
Zk.°
Herria
Lurralde Historikoa
Telefonoa
Helbide elektronikoa

Solairua
Posta Kodea

Nire datu pertsonalak ezerezteko eskaerak ukitzen d(it)uen fitxategi(ar)ei buruzko datuak:
Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoarekin bat etorriz, datuak ezerezteko
eskubideaz baliatu nahi dut. Horretarako:
-Ezereztea justifikatzen duen dokumentazioa eransten dut.
-Lehenago agertutako adostasuna errebokatzen dut eta ez dut inolako
dokumentaziorik eransten.
Beraz, ESKATZEN DUT:
1.
- aipatutako fitxategi(et)an dauden niri buruzko datuak ezereztea, ez baitago
horiek gordetzea justifikatzen duen lotura juridikorik edo lege-xedapenik.
2.
- eskatutako ezereztea gauzatu dela niri jakinaraztea.
3.
- nire datuen jakinarazpena jaso duten fitxategien edo tratamenduen
erantzuleei jakinaraztea datuak ezereztu direla haiek ere dagozkien aldaketak egin
ditzaten.

Lekua eta eguna

Interesdunaren sinadura
Nire datu pertsonalak zuzentzeko eskaerak ukitzen d(it)uen fitxategi(ar)ei
buruzko datuak: Eskatzailearen datuak:
Abizenak
Izena
NAN
Kalea
Zk.°
Solairua
Herria
Lurralde Historikoa
Posta Kodea
TelefonoaHelbide elektronikoa
Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoarekin bat etorriz,
zuzentzeko eskubideaz baliatu nahi dut; beraz, ESKATZEN DUT:
1. - Aipatutako fitxategi(et)an dauden niri buruzko datu oker hauek zuzentzea:
Datu okerra

Datu zuzena

datuak

ERANSKINA - DATUAK ZUZENTZEKO ESKUBIDEA
GEHITUREN FITXATEGIAN INSKRIBATUTAKO NIRE DATU PERTSONALAK ZUZENTZEKO ESKUBIDEAZ BALIATZEKO
ESKAERA
Edo erantsitako orrian adierazten ditudan datuak
2.
- Azaldutako zuzenketa niri jakinaraztea.
3.
- Nire datuen jakinarazpena jaso duten fitxategien edo tratamenduen
erantzuleei jakinaraztea datuak zuzendu direla
Lekua eta eguna
Nire datu pertsonalak eskuratzeko eskaerak ukitzen d(it)uen fitxategi(ar)ei buruzko datuak:
Eskatzailearen datuak:
Abizenak
Izena
NAN
Kalea
Zk.°
Herria
Lurralde Historikoa
Telefonoa
Helbide elektronikoa

Solairua
Posta Kodea

ESKATZEN DUT:
1.
Gehituri nire datu pertsonalak tratatzearen inguruan agertutako adostasuna
errebokatzea.
2.
- Adostasuna benetan errebokatu dela niri jakinaraztea.
3.
- Nire datuen jakinarazpena jaso duten fitxategien edo tratamenduen
erantzuleei jakinaraztea datuak errebokatu direla.
Lekua eta eguna

Interesdunaren sinadura

GEHITUREN FITXATEGIAN INSKRIBATUTAKO NIRE DATU PERTSONALAK TRATATZEAREN AURKA EGITEKO ESKUBIDEAZ
BALIATZEKO ESKAERA
ERANSKINA - DATUEN AURKA EGITEKO ESKUBIDEA

Nire datu pertsonalak tratatzearen aurka egiteak ukitzen d(it)uen fitxategi(ar)ei buruzko
datuak:
Eskatzailearen datuak:
Abizenak
Izena
NAN
Kalea
Zk.°
Herria
Lurralde Historikoa
Telefonoa
Helbide elektronikoa

Posta Kodea

Solairua

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoarekin bat etorriz, aipatutako
fitxategi(et)an dauden nire datu pertsonalak tratatzearen aurka egiteko eskubideaz baliatu
nahi dut; izan ere, nire egoera pertsonal zehatz bati dagozkion bidezko zio arrazoituak
dauzkat horretarako jarraian ematen ditudan arrazoiek erakusten duten moduan.
Nire arrazoibidea
Modu desegokian tratatzen ari diren datu pertsonalen deskribapena Zergatik da
desegokia tratamendua
Nire arrazoibidea egiaztatzeko eransten dudan dokumentazioa
Beraz, lehen adierazitako moduan, aurka egiteko eskubidea onartzea ESKATZEN DUT.

Lekua eta eguna

Eskatzailearen sinadura

ERANSKINA
GEHITUREN ESKU DAUDEN DATU PERTSONALAK KANPOKO ERAKUNDEEK ESKATZEA

Kanpoko erakunde batek Elkarteari eskatzen badio bere esku dituen datu pertsonalak lagatzeko, eta datu
horiek hirugarrenei lagatzeko interesdunen adostasuna behar bada, jarraian adierazitako bideetako bat
hautatuko da:
Hitzarmena sinatzea.
Kanpoko erakunderen batek Elkarteari eskatzen badio bere esku dituen datu pertsonalak lagatzea
Elkarteari bere estatutuen arabera interesekoa iruditzen zaion helburu baterako, datu horiek lagatzeko
hitzarmenaren izapideak egiteari ekingo zaio aplika daitekeen araudian ezarritakoaren arabera.
Hitzarmenari dagozkion izapideak egitean, txostenak eskatuko zaizkio DBLO Segurtasun Arduradunari eta
fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleari; txosten horiek lotesleak izango dira. Datuak laga ahal
izateko, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak bere txostenean egiaztatu beharko du eskatzen
diren datuen jabeek aurretiaz adostasuna agertu dutela datuak lagatzeko; adostasun hori agertu ez duten
kasuetan, eskatu egin beharko da Eskuliburu honetako 12. artikuluan ezarritako moduren bat aukeratuz.
Kanpoko erakundearekin izenpetu beharreko hitzarmenak gutxienez honako klausula hauek izan beharko
ditu:

a)

Kanpoko erakundeak edo datuen lagapen-hartzaileak berariaz adierazi beharko du datu pertsonalak
babesteari buruzko indarreko araudia betetzen duela, eta konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
a) Lagatzen zaizkion datuak honako helburu honetarako baino ez erabiltzeko konpromisoa: [adierazi
helburu zehatza eta zenbat denbora iraungo duen; hasiera batean une baterako baino ez eta epe
mugatu baterako].
Datuak lagatzearen helburua errespetatzen ez duen edozein tratamenduren gaineko
erantzukizuna lagapen-hartzaileak baino ez du izango eta lagapen-hartzaile hori eragindako
kalteen erantzule gisa agertuko da hirugarrenen aurrean eta Elkartearen beraren aurrean.
b) Berehala datuak tratatzeari utzi eta horiek ezabatzeko konpromisoa interesdunak datuak
ezerezteko eskubideaz baliatzen denean edo Gehituk egoki deritzolako lagapen-hartzaileari
jakinarazten dionean datuak tratatzeari utziko zaiola.
c) Datuei honako lege hauetan jasota dauden segurtasun-neurriak ezartzeko konpromisoa:
abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren 9. artikuluan;
eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatuko
duen Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren VIII.
Tituluan. Konpromiso hori ez errespetatzearen gaineko erantzukizuna lagapen-hartzaileak baino
ez du izango, eta lagapen-hartzaile hori eragindako kalteen erantzule gisa agertuko da
hirugarrenen aurrean eta Elkartearen beraren aurrean.
d) Lagatzen zaizkion datuak beste inori ez lagatzeko konpromisoa.
Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak egiten diren datu-lagapenak erregistratuko ditu
etorkizunean datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datu horien aurka egiteko eskubideez
benetan baliatzen direla bermatzeko. Halaber, egindako datu-lagapenak fitxategiaren Segurtasun Agiriko
sarrera eta irteeren erregistroan agertuko dira.
Kanpoko erakundearen informazio-hedapena bere gain hartzea.
Aurreko ataletan ezarritako prozeduraren salbuespen gisa, kanpoko erakunde batek datuak eskatzen
baditu eta Elkarteak pentsatzen badu kanpoko erakundeak emandako informazio jakin bat zabaltzen
laguntzeko interesa duela (interes horrek zerikusia izan behar du Estatutuen arabera GEHITUrenak diren
helburuekin) elkarteak informazio hori hedatu ahal izango du eta gastuak bere gain hartuko ditu.
Informazio-zabalkundea antolatzen duen Elkartearen unitateak (Zuzendaritza, Batzordeak) DBLO
Segurtasun Arduradunari eskatuko dio dagokion baimena, betiere erantzule nagusiak, hots, presidenteak,
informazioa hedatzeko ekimen hori onartu ostean. DBLO Segurtasun Arduradunak baimen hori idatziz
eman ostean, unitate antolatzaileak bere gain hartuko du kanpoko erakundeak emandako informazioa
bidaltzea. Informazio horrek aurretik GEHITUren aurkezpen-idazkia izango du eta bertan informazio hori
bidaltzea justifikatuko da.
Informazioa bidaltzeko lehenetsitako bidea posta elektronikoa izango da. Salbuespen moduan, ohiko posta
erabiliko da. Horretarako, DBLO Segurtasun Arduradunari egindako eskaeran behar bezala justifikatuko da
ohiko posta erabiltzeko arrazoia.
Halaber, Gehituren webgunean gune batzuk gorde ahal izango dira, bertan gizartearentzat interesgarria
den informazioa jartzeko informazio horrek elkartearekin zerikusi zuzena izan ez arren; bestalde
informazio hori jartzeko ezarritako prozedura errespetatuko da.

b)

ERANSKINA
GEHITUREN ESKU DAUDEN DATU PERTSONALAK KANPOKO ERAKUNDEEK ESKATZEA

Elkartearen esku dauden fitxategietako datu pertsonalei buruzko informazioa, elkarteko
langileak edo hirugarrenak eraginpean har ditzakeena, agintari judizial, polizial edo
administratiboei jakinaraziko zaie legeak ezarritako prozedurari eta jarraian adierazitako
arauei jarraikiz. Datu pertsonalei buruzko informazio-eskaerak arrazoitzen ez badira, ez dira
onartuko. Agintari judizial, polizial eta administratiboei egindako datu-lagapenak DBLO
Segurtasun Arduradunak eta fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak ikuskatuko ditu.
Agintari judizial, polizial eta administratiboek datuak lagatzeko eskaera egiten duten unetik
Elkartearen Lege Zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko da. Ez da inolako informaziorik
bidaliko Lege Zerbitzuak aurretiaz bere oniritzia ematen ez badu. Lege Zerbitzua arduratuko
da fitxategiaren edo tratamenduaren erantzulearekin eta DBLO Segurtasun Arduradunarekin
harremanetan jartzeaz. Ez da inolako daturik emango aurretiaz Lege Zerbitzuak bere oniritzia
ematen ez badu.
Agintari judizialen eskaerei erantzungo zaie epailearen bitartekotzarekin eginak diren neurrian.
Gobernu-organoek prozesu judizialak prestatu edo osatzeko jarduerekin lotura zuzena duten
informazio-eskaerak egiten dituztenean, horiei erantzungo zaie idatziz argi jasota geratzen
denean zein den zehazki eskaera egin duen gobernu-organo hori.
Agintari polizialen eskaerei dagokienez, poliziaren fitxategiak arautzen dituen artikulu berezia
dago DBLOn; 22. artikulua hain zuzen ere. Artikulu horren arabera, eraginpekoen adostasunik
gabe segurtasunerako poliziaren indarrek eta kidegoek polizia-xedeetarako baino ez dituzte
bildu edota tratatuko beren esku dituzten datu pertsonalak; bilketa eta tratamendu hori
mugatuko da kasu hauetara: segurtasun publikoa benetan arriskuan jartzen duten egoerak
prebenitzera eta arau-hauste penalak zigortzera. Beraz, eginkizun horrekin zerikusia duten
datuak biltzeko fitxategi espezifikoak ezarriko dira eta bertan gorde beharko dira datuak
fidagarritasun-mailaren arabera sailkatuta. Artikulu horren arabera, segurtasunerako
poliziaren indar eta kidegoek baimena dute datuak lortu eta tratatzeko; horretarako, datuak
lagatzeko eskaeraren jatorria adierazi beharko da eta baldintza hauek bete:
a) behar bezala egiaztatu beharko da datuak biltzea beharrezkoa dela segurtasun
publikorako benetakoa eta larria den arrisku bat prebenitzeko edo arau-hauste penalak
zigortzeko;
b) eskaera zehatza eta espezifikoa egin beharko da; izan ere, lehen adierazitakoa eta datueskaera masiboa ez dira bateragarriak;
c) eskaera behar bezala arrazoitu beharko da eta adierazi diren kasuekin lotura duela
egiaztatu beharko da;
d) datuak ezereztu egin beharko dira beharrezkoak izateari uzten diotenean datu horiek
biltzeko arrazoia izan zen miaketarako, DBLOren 22.4 artikuluak ezarritakoa betez.

ERANSKINA

DBLOED-KO SEGURTASUN-NEURRIEN LABURPENA - FITXATEGI AUTOMATIZATUAK

1. - Agintari administratiboek eskatutako datuak emango dira baldin eta:
a) eskaera Zerga Ikuskatzailetzak, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak, lurralde
historikoetako Foru Ogasunek edo Toki Ogasunen Zerga-bilketarako Bulegoek aurkezten
badute eta eskatutako informazioak garrantzia badu zergei dagokienez honako hauek
ezarritakoari jarraikiz: Tributuen Lege Orokorraren 111. eta 112. artikuluek; Zerga
Ikuskaritzaren Erregelamendu Orokorraren 37. artikuluak; dagokion foru-araudia edo
unean-unean indarrean dagoen araudiak;
b) eskaera Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak edo bere Agentziaren batek egiten
badu dituen eskumenez baliatuz;
c) eskaera dagokion lan-agintaritzak egiten badu dituen eskumenak erabiliz;
d) Funtzio Publiko Estatistikoari buruzko maiatzaren 12ko 12/1989 Legean eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legean oinarrituta
egiten bada eskaera horrelako ikerketak egiteko;
e) lege baten arabera datuak derrigor laga behar badira.

ERANSKINA

DBLOED-KO SEGURTASUN-NEURRIEN LABURPENA - FITXATEGI AUTOMATIZATUAK

Oinarrizko maila: datu pertsonalen fitxategiak edo tratamenduak

Erdi-maila: administrazio-arloko edo zigor-arloko arau-hausteei buruzko datuen fitxategiak edo tratamenduak; ondare-kaudimenaren eta
kredituaren gaineko informazio-zerbitzua ematen dutenak; zerga-administrazioenak; finantza-zerbitzuak ematen dituztenenak; Gizarte
Segurantzaren Erakunde Kudeatzaileen eta Zerbitzu Komunen ardurapean daudenak; lan-istripuetarako mutuetan daudenak eta, azkenik,
nortasuna ebaluatzea ahalbidetzen dutenak

Goi-maila: ideologiari, sindikatu-bazkidetzari, erlijioari, sinesmenei, arraza-jatorriari, osasunari edo bizitza sexualari buruzko datuen fitxategiak edo tratamenduak,
baita eraginpekoen adostasunik gabe poliziaren xedeetarako bildutako datuak dituztenak eta genero-indarkeriaren ondoriozko datuak dituztenak ere.
Segurtasun-

-

agiria

segurtasunari buruzko neurriak, arauak, prozedurak eta estandarrak; langileen eginkizunak eta betebeharrak;

Segurtasun-agirian ezarritakoa betetzen dela

fitxategien eta informazio-sistemen deskribapena eta segurtasun-gorabeherak kudeatzeko prozedurak;
euskarriak eta dokumentuak eta segurtasun-kopiak

egiaztatzeko aldian behingo kontrolak ezartzen

Segurtasunari buruzko araudia ezartzen du eta honako hauek zehazten ditu: arau horien aplikazio-eremua;

- Euskarriak eta dokumentuak garraiatu, berrerabili edo baztertzean hartu behar diren neurriak ezartzen ditu
- Tratamenduaren eta fitxategien arduraduna identifikatzen du eta hori guztia jasota geratzen da Segurtasun

Segurtasun-arduradunak identifikatzen ditu

ditu.

Agirian eta kontratuan

- Eguneratuta egon behar da bai antolakuntzari bai indarreko legeriari dagokionez
Segurtasun-

Agirian jasotzen diren segurtasun-neurriak

arduraduna

koordinatu eta kontrolatzeko ardura dauka
Horrek ez du esan nahi fitxategiaren erantzulea

Auditoria

bere erantzukizunetik libratzen denik
Barne- edo kanpo-auditoria egin beharko da
gutxienez bi urtean behin edo sistema
informatikoetan aldaketa garrantzitsuak egiten
direnean
Auditoriaren txostenak erabilitako neurriak
egokiak diren erabakitzeko irizpidea ematen du,
hutsuneak identifikatzen ditu eta beharrezko
neurri zuzentzaileak proposatzen ditu
Auditoriaren txostenak segurtasun-arduradunak
aztertzen ditu

Langileak

- Txosten horiek DBEBren esku uzten dira
- Segurtasun Agiriak langileen funtzio eta betebeharrei buruzko informazio argia eta zehatza biltzen du
- Langileengan eragina duten arauak eta horiek ez betetzeak dakartzan ondorioak jakinarazten zaizkie langileei

Identifikazioa eta

- Erabiltzaileak identifikatu eta autentifikatzeko

autentifikazioa

neurriak daude

— Baimendu gabeko eskuratzeak egiteko saiakeren kopurua murrizteko mekanismoa ezartzen da

- Erabiltzaile bakoitzaren identifikazio uniboko eta
pertsonala egiten da

- Pasahitzak gorde eta banatzeko kudeaketak
egiteko prozedura bat dago
Pasahitzen iraungipena kontrolatzeko eta

-

pasahitzak modu ez-ulergarrian gordetzeko
prozedura bat dago
Eskuratzeen kontrola eta

- Erabiltzaile bakoitzak bere eginkizunak betetzeko

erregistroa

beharrezkoak dituen datu eta baliabideak baino ez

- Informazio-sistemak dauden lokaletan fisikoki
sartzea kontrolatu egiten da

ditu eskuratzen

- Erabiltzaileen erabiltzaile-profilen eta
baimendutako eskuratzeen zerrenda eguneratua da

- Baliabideak eskuratzeko eskubideak kontrolatu

- Eskuratze-saiakera bakoitzari buruzko datuak
erregistratzen dira.

- Datuak 2 urtez gordetzen dira
- Segurtasun-arduradunaren kontrolpean dago
- Segurtasun-arduradunak hilero txostena
egiten du

- Salbuespen bat dago: pertsona fisikoa izatea

ahal izateko mekanismo bat dago

- Eskuratzeko baimenak ematea kudeatzeko

eta berak baino ez eskuratzea

mekanismo bat dago Segurtasun Agiriaren arabera
baimen horiek eman ahal dituzten langileek baizik
eman ez ditzaten
Euskarri eta
dokumentuen kudeaketa
eta banaketa

- Daukaten informazio mota identifikatzen da.
- Inbentarioa gordetzen da
- Eskuratze murriztuarekin biltegiratzen dira
- Fitxategiaren erantzuleak euskarrien irteera
baimentzen du

- Euskarriak baztertu behar direnean neurriak

- Euskarrien sarrera eta irteeren erregistroa

—

dago argibide hauek ematen dituena: euskarri
edo dokumentu mota, data eta ordua, igorlea

ezin duten etiketatze-sistema bat dago
Datuak zifratu egiten dira euskarriak

Erabiltzaile baimenduek baino ulertu

-

edo hartzailea, informazio mota, igorpen mota

banatzerakoan edo datuak gailu

eta erantzulea

eramangarrietan lekualdatzerakoan

hartzen dira
Segurtasun- eta
berreskurapen-kopiak

- Datuen segurtasun-kopiak egiteko eta datuak berreskuratzeko prozedura bat egon behar da
- Datuak berreskuratzeko ezarritako prozedurak bermatu beharko du datuak galdu edo suntsitu
zirenean zeuden bezala utziko dituela berriz ere

- Segurtasun-kopia bat egiten da gutxienez astean behin
- Fitxategiaren erantzuleak sei hilean behin egiaztatuko ditu kopiak egiteko prozedurak
- Soilik datu errealak erabiliko dira, baldin eta tratatzen den fitxategiari dagokion segurtasun-maila
ziurtatzen bada eta kopia bat egin bada.
Gorabeheren erregistroa - Honako hauek erregistratu beharko dira: nolako
gorabehera izan den, noiz gertatu den,
gorabeheraren jakinarazpena nork egin duen, nori

Telekomunikazioak

- Segurtasun-kopia bat eta datuak
berreskuratzeko prozeduren kopia bat gordeko
da datuen tratamendurako tresna
informatikorik ez dagoen lekuan

—

Erregistroan datuak berreskuratzeko prozedurak ere jaso behar dira honako hauek
adieraziz: prozedura gauzatu duen pertsona, berreskuratutako datuak eta eskuz grabatu behar
izan diren datuak

egin zaion eta jakinarazpen horrek zer ondorio izan

—

dituen

berreskuratzeko prozedurak egikaritzeko

Fitxategiaren edo tratamenduaren erantzuleak ematen du baimena datuak

- Komunikazio-sareen bidezko datuen eskuratzeei eskatuko zaizkien segurtasun-neurriek bermatu
beharreko segurtasun-maila eskuratze lokalekoek bermatu beharrekoaren parekoa izango da

— Sare publikoen edo haririk gabeko sareen
bidezko komunikazio elektronikoen bitartez
transmititutako datuak zifratu egingo dira

Oinarrizko maila: datu pertsonalen fitxategiak edo tratamenduak
Erdi-maila: administrazio-arloko edo zigor-arloko arau-hausteei buruzko datuen fitxategiak edo tratamenduak; ondare-kaudimenaren eta kredituaren
gaineko informazio-zerbitzua ematen dutenak; zerga-administrazioenak; finantza-zerbitzuak ematen dituztenenak; Gizarte Segurantzaren Erakunde
Kudeatzaileen eta Zerbitzu Komunen ardurapean daudenak; lan-istripuetarako mutuetan daudenak eta, azkenik, nortasuna ebaluatzea ahalbidetzen
dutenak
Goi-maila: ideologiari, sindikatu-bazkidetzari, erlijioari, sinesmenei, arraza-jatorriari, osasunari edo bizitza sexualari buruzko datuen fitxategiak edo
tratamenduak, baita eraginpekoen adostasunik gabe poliziaren xedeetarako bildutako datuak dituztenak eta eta genero-indarkeriaren ondoriozko datuak
dituztenak ere
Segurtasun-agiria

- Segurtasunari buruzko araudia ezartzen du eta honako hauek zehazten ditu: arau horien aplikazio-eremua; segurtasunari buruzko neurriak, arauak,
prozedurak eta estandarrak; langileen eginkizunak eta betebeharrak; fitxategien eta informazio-sistemen deskribapena eta segurtasun-gorabeherak
kudeatzeko prozedurak; euskarriak eta dokumentuak eta segurtasun-kopiak

- Euskarriak eta dokumentuak garraiatu, berrerabili edo baztertzerakoan hartu behar diren neurriak ezartzen ditu
- Tratamenduaren eta fitxategien erantzulea eta eraginpeko fitxategiak identifikatzen ditu eta hori guztia jasota geratzen da Segurtasun Agirian eta
kontratuan -Eguneratuta egon behar da bai antolakuntzari bai indarreko legediari dagokionez
Langileak

- Segurtasun Agiriak langileen funtzio eta betebeharrei buruzko informazio argia eta zehatza biltzen du
- Langileengan eragina duten arauak eta horiek ez betetzeak dakartzan ondorioak jakinarazten zaizkie langileei

Gorabeheren

Gorabehera mota, noiz gertatu den, nork jakinarazi duen, nori jakinarazi zaion eta horren ondorioak erregistratu behar dira

erregistroa
Eskuratzeen kontrola
eta erregistroa

Euskarriak eta
dokumentuak
kudeatzea

- Erabiltzaile bakoitzak bere eginkizunak gauzatzeko beharrezkoak dituen datu eta baliabideak baino ez ditu eskuratzen
- Erabiltzaileen erabiltzaile-profilen eta baimendutako eskuratzeen zerrenda eguneratuta dago
- Baliabideak eskuratzeko eskubideak kontrolatu ahal izateko mekanismo bat dago
- Aurreko hori ziurtatzeko mekanismo batzuk egongo dira, baita Segurtasun Agirian baimendutako langileei bakarrik sartzen uzteko ere
- Daukaten informazio mota identifikatzen da.
- Inbentarioa gordetzen da
- Eskuratze murriztuarekin biltegiratzen dira
- Fitxategiaren erantzuleak euskarrien irteera baimentzen du
- Euskarriak baztertu behar direnean neurriak hartzen dira

Artxiborako

Irizpide horiek bermatu beharko dute dokumentuen kontserbazio egokia eta informazioaren lokalizazioa eta kontsulta eta datuak eskuratu, zuzendu,

irizpideak

ezereztu edo datuen aurka egiteko eskubideez baliatzeko aukera eman beharko dute

Biltegiratzeko gailuak Gailuak irekitzea galaraziko duten mekanismoak izan beharko dituzte

Euskarrien zaintza

Datu pertsonalak dituen dokumentazioa dagokion gailuan artxibatuta ez dagoenean zaindu egin beharko da

Segurtasunarduraduna

- Agirian jasotzen diren segurtasun-neurriak koordinatu eta
kontrolatzeko ardura dauka

- Horrek ez du esan nahi fitxategiaren erantzulea bere
erantzukizunetik libratzen denik

Auditoria

Informazioa
biltegiratzea
Kopia edo
erreprodukzioa

-

Barne-auditoria edo kanpo-auditoria egin beharko da gutxienez
bi urtean behin edo sistema informatikoetan aldaketa
garrantzitsuak egiten direnean
- Auditoriaren txostenak erabilitako neurriak egokiak diren
erabakitzeko irizpidea ematen du, hutsuneak identifikatzen ditu
eta beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzen ditu
- AUDITORIA-TXOSTENAK segurtasun-arduradunak aztertzen ditu
- Txosten horiek DBEBren esku uzten dira
Sarrera giltzaz edo bestelako sistema batez babestuta duten
artxibategiak

-

Segurtasun Agiriaren arabera baimena dutenek baino ez
-

Dokumentazioa
eskuratzea

Dokumentazioa
lekuz aldatzea

Baztertutako kopiak suntsitu egin behar dira

- Baimendutako langileek baino ez
- Eskuratzeak identifikatzeko mekanismoa dago
- Baimendu gabeko eskuratzeen erregistroa dago
Eskuratzea edo manipulazioa galarazteko neurriak hartzen dira

