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Helburua 
DBEBk, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen lankidetzarekin, 
azterketa kualitatibo bat egin zuen 2011n, jakiteko zein jarrera eta iritzi dituzten 
euskal administrazio eta erakundeetako fitxategien arduradunek datu pertsonalen 
babesari buruz.  
Azterketa kuantitatiboaren emaitzak gehiago sakontzeko, Kualitate Lantaldeari 
eskatu zaio azterketa kualitatibo bat egiteko administrazio orokorrean, foru 
administrazioan eta toki administrazioan. Azterketaren xedea da euskal administrazio 
publikoek egiten duten datu pertsonalen kudeaketa hobetzen lagunduko duten 
hobetze-ekintzak identifikatzea.  
 
Landa lana 
Landa lana egiteko sei talde dinamika burutu dira. Hona banaketa: 

 Udalak: hiru talde dinamika (bat maila aurreratukoa, beste bat maila 
ertainekoa eta beste bat oinarrizko mailakoa). 

 Foru aldundiak: talde dinamika orokor bat. 
 Eusko Jaurlaritza: talde dinamika bi (bata datu pertsonalen kudeaketa 

aurreratuagoa duten zenbait sailekin, eta bestea datu pertsonalen kudeaketa 
hain aurreratua ez duten zenbait sailekin). 

Bileretarako deiak Kualitate Lantaldeak egin zituen, baina, horretarako, lehendabizi 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa deitutako erakundeekin jarri zen harremanetan.  
 
Emaitzak 
Administrazioetan egindako azterketak hainbat udalerritan, foru aldunditan eta Eusko 
Jaurlaritzan egin dira, eta datu babesari buruzko honako alderdiak aztertu dira: 

 Zein datu kudeatzen dituzten. 
 Datu babesaren kontzeptua. 
 Datu babesaren praktika. 
 Datu babesaren gaineko araudia. 
 Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. 
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Administrazio bakoitzean, hau da, udal administrazioan, foru administrazioan eta 
administrazio orokorrean, hainbat ondorio atera dira. Era beran, hainbat indar-ideia 
eta hobetzeko esparru antzeman dira. 
Azterketak azken gogoeta batzuk eta zeharkako beste bat ere eskaintzen ditu, 
administrazio bakoitzaren berezitasunak eta administrazio guztiek partekatzen 
dituzten ildoak identifikatzeko lagungarriak. 
Beraz, fitxategien arduradunek datu pertsonalen babesaren eta Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoaren gainean bizi duten errealitatea, dauzkaten premiak, eskaerak eta 
pertzeptzioak zein diren jakinda, etorkizuneko erronkei askoz modu zehatzagoan eta 
eraginkorragoan heldu ahal izango diegu. 
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