
 

EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO FITXATEGIEN 

ARDURADUNENTZAKO GUTUNA  

Fitxategien arduradunen iritziari buruzko azterketari esker jakin ahal izan 

dugu zein den informazioaren kudeaketaren gainean eta datu pertsonalen 

babesaren gainean arduradunek duten pertzeptzioa.  

Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egin duen azterketa soziologikoa 

erantzuteko gogoa ikusita, eta kontuan hartuta gure asmoa datuak babesteko 

oinarrizko eskubidearen zabalkundea egitea dela, elkarrizketarako eremu bat 

finkatzeko saioa egin dugu, bertan esparru publikoa eta datu-babesari buruzko 

galderak, iradokizunak edo zalantzak agertu eta erantzuteko.  

Eremu horretaz baliatu nahi dugu, batetik, eskerrak emateko zuen iritziak 

emateagatik, eta bestetik, maizen egiten diren galderei erantzuteko. Hona hemen: 

 

1. Administrazio publikoek deklaratzen dituzten edo Datuak Babesteko 

Euskal Bulegoaren Fitxategien Erregistroan inskribatzen dituzten datu 

pertsonalen fitxategiak publikoak dira? 

DBEBren Erregistroan deklaratutako edo inskribatutako fitxategien zerrenda 

DBEBren web orrian dago argitaratuta, eta eskuragarri dago bertan, Datuak 

Babesteko Erregistroa atalean, helbide honetan: Datuak Babesteko Erregistroa.  

 

2. Nor da administrazio publikoek gordetzen dituzten datuen jabea? 

Administrazioak dituen datuen jabeak pertsonak dira, pertsonak direlako 

datuen titularrak. Beraz, administrazioak pentsatzen badu datu-bilketan 

aurreikusita ez zegoen datu-tratamenduren bat egitea, legezko baimenik gabe, 

administrazioak tratamendua egiteko baimena eskatu beharko dio datuen 

titularra den pertsonari.  

 

3. Legezkoak dira administrazioen arteko datu-lagatzeak? 

Administrazioen artean interesdunen baimenik gabe egiten diren datu-

lagatzeak legezkoak izango dira, baldin eta: 
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- lege batek baimentzen baditu, 

- datu-lagatzeen xedeak helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak 

baditu, 

- datuak administrazio batek bildu baditu beste administrazio batentzako,  

- eskumen berdin-berdinak gauzatzeko komunikatzen direnean datuak, edo 

gai berei buruzkoak badira. 

 

4. Administrazioek gordetzen dituzten datu pertsonalak behar ez 

bezala erabili edo lagaz gero, zein izan daitezke ondorioak? 

Datuak behar ez bezala erabili edo tratatuz gero, arau-haustea deklaratu ahal 

izango da, eta hala badagokio, diziplina jarduerak eta ondare erantzukizunak 

hasi ahal izango dira, eta, beharbada, erantzukizun penalak ere bai. 

Legean ezarritakoa alde batera utzita, arau-hauste deklarazioek kritika soziala 

ere badakarte, eta, horrek ondorio politikoez gain, irudia kaltetzea eta 

medioetan ematen dioten tratamendua okertzea ere ekar dezake.  

 

5. Zer egiten du DBEBk arau-hauste bati buruzko salaketa bat jasotzen 

duenean? 

Egiaztatzen bada erakunde batek datu pertsonalak behar ez bezala erabili 

dituela, DBEBk honela jokatzen du: 

- Arau-haustea deklaratzen du. 

- Araua hausten duen jokaerak bertan behera uzteko edo zuzentzeko zein 

neurri hartu behar diren ebazten du. 

- Langile publikoen aurkako diziplina-jarduerak proposatzen ditu, hala egin 

behar dela irizten badio. 

- Zehapen prozedura ezartzen die tratamendu-eragileak diren enpresei. 

- Fitxategiak geldiarazteko ahala erabil dezake, hala badagokio. 

- Jarduera penala hasteko agintzen du, bidezkoa irizten badio. 

Arau-hauste deklarazioen ebazpenak Arartekoari jakinarazten zaizkio. 

 

 Erantzunak lagungarriak direlakoan, gogorarazi nahi dizuegu 

nahi dituzuen galdera guztiak egin diezazkiguzuela helbide elektroniko 

honetan: avpd@avpd. 

 

 


