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Misioa 

Euskal administrazio publikoentzat eta herritarrentzat erreferentziazko 
kontrol agintaritza independientea gara, pertsonen pribatutasunari eta 
intimitateari dagokienez, datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea 
errespetatu dezaten zainduz.  

Horretarako: 

 herritarrei eta administrazio publikoei informazioa ematen diegu datu 
pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidearen helmenari buruz 
kontzientziatuz  

 pertsonei babesa ematen diegu, haien eskubideak ez dituztenean 
kontuan hartzen 

 datu pertsonalen tratamenduei publikotasuna ematen diegu, erregistroan 
inskribatuz 

 datu pertsonalen babesaren tratamenduen arloan jardunbide egokiak 
sustatzen eta zabaltzen ditugu, administrazio publikoetakoak aldatuz 
joateko proiektuak bultzatuz  

 ikuskapenak egiten ditugu, eta, hala badagokio, arau-hauste 
espedienteak bideratzen ditugu  

Ikuspena 

 

Guk lortu nahi dugun gizartean: 

 herritarrek datu pertsonalen esparruan dituzten eskubideak ezagutzen 
dituzte eta badakite nola izan behar den tratatua beraien informazio 
pertsonala. 

 herritar ororen eskubide guztiak errespetatu egiten dira eta datu 
babeserako eskubidearekin ponderatuta erabiltzen dira 

 euskal administrazio eta erakunde publikoek datu pertsonalak tratatzean 
zintzo, arduratsu eta seguru jokatzen dute 

Horregatik, lanean ari gara herritarrek eta administrazio publikoek 
DBEBrekiko konfiantza izan dezaten eta egiten duena baloratu eta 
errespetatu dezaten. 

Balioak 

 Independentzia: Zerbitzu publikoa eskaintzeko asmoa dugun 
profesionalak gara. Zehaztasunez eta eraginkortasunez egiten dugu lan, 
zerbitzu sinesgarria eta konfiantzazkoa eskaintzeko. 

 Hurbiltasuna: Profesional abegitsu eta adikorrak gara, eta gurekin 
harremanetan dabiltzan pertsonei entzuteaz gain, egiten dizkiguten 
galderak erantzuten dizkiegu eta hartutako konpromisoak ere betetzen 
ditugu. 
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 Talde lana: Proiektu bat partekatzen dugu, eta arduratsu eta 
gardentasunez jokatu. Gure ahuleziak eta hobetzeko arloak ikusteko gai 
gara, etengabeko konpromisoa dugulako bikaintasunarekin. 

 

Interes taldeak 

 
DBEBren interes-taldeak dira Bulegoarekin harremana duten edo 
Bulegoarekin batera jarduten duten pertsonak, pertsona taldeak eta 
erakundeak. Zein diren zehaztu behar dugu, gero Bulegoak haien interesen 
berri izateko, eta hori jakinda, hobeto planifikatzeko gure jarduerak. 
 
Datu babesaren arloan interes talde horiekin batera egin behar dugu lan, 
talde horien esperientzia, sinesgarritasuna eta eraginaz baliatuz helburuak 
erdiesteko, sarritan helburu berberak izango ditugularik: 

 Egoki irizten diotenean, kontsulta eginez.  

 Bulegoaren espektatiben berri emanez (besteekin harremanak izateko 
prest egon behar dugu, besteek jakin dezaten zer eta nola egiten dugun) 
eta gu haien espektabibez jabetuz. 

 
Gure interes-taldeak honako hauek dira: 
 

1. Gizartea eta herritarrak.  

 Gizarteak eskubidearen ezarpenean interesa duelako. Pribatutasuna 
balio sozial gisa sustatzen dugu. 

 Gure jarduera herritarrak babesten ditu. Babesa. 
 

2. Administrazioak, erakunde publikoak eta gure eskumenpean 
dauden beste entitateak.  

 

 Administrazioak esparru sektorial jakinetan barne 
erregulaziorako gaitasuna duten erakundeak direlako (Osasuna, 
Hezkuntza, Ogasuna eta Gizarte Ongizatea), 

 datu pertsonalen babesaren esparrua babesten duten araudi 
sektorialak finkatuz,  

 haien esparruan datu pertsonalen babesaren arloko berariazko 
araudiak ezarriz 

 

 Zenbait administrazio bereziki kontuan hartuz, honako 
arrazoiengatik: 

 kudeatzen dituzten datu pertsonalak bereziki babestu 
beharrekoak direlako (Osasuna…)  

 pertsona askoren datuak erabiltzen dituztelako (Hezkuntza, 
Osasuna, Ogasuna …)  

 haien jarduera gauzatzeko pertsona kolektibo zabalez baliatu 
behar direlako (Hezkuntza, Osasuna, Polizia, Gizarte 
Ongizatea …)  
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3. Bulegoak dauzkan aliatuak pribatutasunari buruzko arau, irizpide 
eta politikak finkatzeko: botere betearazlea, legegilea, judiziala eta 
bestelako zenbait erakunde espezializatu.  

 

 Eusko Legebiltzarra eta batzar nagusiak. Araudiak ezartzen dituzte. 

 Eusko Jaurlaritza eta foru gobernuak. Politikak finkatzen dituzte. 

 Datuak babesteko estatuko, Europako eta nazioarteko agentziak 
(Europako eta nazioarteko konferentzien bidez). Irizpideak eta 
politikak finkatzen dituzte. 

 Arartekoa.  

 Justizia administrazioa. 

 Beste batzuk, garrantzitsuak: Bideozaintza Batzordea, EUSTAT eta 
abar.  

 
4. Zuzenbidearen sustapenaren eta aldaketa sozialaren esparruko 

aliatuak: 

 Gizarteko erakunde batzuk (kontsumitzaileen elkarteak, …)  

 Komunikabideak 

 Unibertsitateak eta Hezkuntza Saila 

 Administrazioak eta lanbide taldeak ordezkatzen dituzten erakundeak 
(EUDEL, lanbide elkargoak …) 

 Entidades que promueven el cambio, la modernización administrativa 
y la innovación (la Secretaría General de Modernización y 
Administración electrónica, Innobasque y Euskalit) 

 
5. Administrazio publikoetako datu babesaren esparruko 

koordinatzaileak  

 datu babesaren arloko koordinatzaileen sarea 

 Esparru publikoko datu babesaren arloko beste eragile batzuk, 
informazio sistemak enkarguz kudeatzen dituztenak (EJIE, LANTIK, 
IZFE, Arabako Kalkulu Gunea A.B.,…) 

 
6. DBEBko pertsonak 

 DBEBn lan egiten duten pertsonak  

 DBEBren Kontseilu Aholku-emailea 
 

7. Hornitzaileak 

 Datu babesaren eta segurtasunaren arloko aholkularitzak 

 Prestakuntzako edukiak eta eduki informatzaileak egiten dituzten 
hornitzaileak eta prestakuntza diseinatu eta ezartzen duten enpresak. 

 Beste hornitzaile batzuk. 
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Arrakastako faktore kritikoak 

 Arrakastako faktore kritikoa: HERRITARRAK INFORMATZEA ETA PRESTATZEA  Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

 DBEB erakunde aditua 
da (”berak daki”) 

 DBEB erakunde 
espezializatua da  

Diagnostikoaren emaitza 
Datu pertsonalen babesaren 
inguruko kezka:  

EAEko populazioaren % 37 kezkatuta 
edo oso kezkatuta dago. 
Datu pertsonalak eta publizitatea  
Ia populazioaren hiru laurdenak jaso du 
publizitate pertsonalizatua eskatu gabe, 
baina % 25ak bakarrik daki zer egin 
behar duen nahi ez duen informazio 
pertsonalizaturik ez jasotzeko 
Datu pertsonalak babesteko legeak, 
eskubideak eta erakundeak  
% 55ek daki badagoela legeren bat 
datu pertsonalen intimitatea babestu 
eta bermatzen duena; 
 % 26k daki Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa dagoela.  
% 59ak badaki baimena eskatu behar 
dietela datuak erabiltzeko eta 
segurtasuna bermatu behar dietela  
Herritarrek datuak babesteko 
eskubideari buruz duten ezagutzaren 
batez bestekoa honakoa da:  
* datuak zuzentzeko eta eguneratzeko 
eskubidea, zuzenak ez badira (% 61) 
* datuak ezerezteko eskubidea, jada 
beharrezkoak ez badira batu zirenean 
zegoen helbururako (% 48) 
* erakunde publikoei edo enpresa 
pribatuei galdetzeko norberari buruzko 
ea zein datu pertsonal duten (39%) 
* eta kalte-ordaina jasotzeko, datuen 
erabilera txarrak kalterik eginez gero (% 
32) 

Hobetzea 
Hobetu nahi dugun % 
(arriskuaren, 
pribatutasunaren, datuak 
babesteko eskubidearen, 
eskubideen ezagutzaren 
eta Agentziaren 
existentziaren 
pertzepzioa) 
Harremanak prentsarekin 
Gizarte taldeak 
 
 
 
 

 Pertzepzio sozialaren diagnostikorako aldizkako 
tresna finkatzea 

 Prentsa 
 Planifikatutako jarduerak zehatzea: aldizkako 

artikuluak, zenbait elkarrizketa 
 Etengabeko harremana izatea komunikabideekin 
 Kazetarien prestakuntza zehaztea 
 Prentsaurrekoen eta komunikatuen politika zehaztea 

 Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza 
 Ikasleentzako materialak egokitzea 15-17 
 Beste herrialde batzuetako hezkuntza esperientziak 

aztertzea 
 Sustatzea, HUISekin eta beste agentziekin 

elkarlanean, pribatutasunaren txertaketa 
curriculumean (materialak...) 

 Unibertsitateko irakaskuntza 
 Hitzarmena garatzea 
 Zer ikusi zuzena duten titulazioen curriculuma  
 Zeharkako pribatutasunari buruzko modulu bat 

sortzea (hautazko moduan eskainiko da) 

 Gizartea 
 Adin tarteak (haurrak, gazteak, helduak, nagusiak) 
 Gizarte taldeak (GKEak, kontsumitzaileak, 

internautak, elkarte profesionalak...) 
 Kanal anitzeko arreta eta informazio egituratuak 

diseinatzea eta ezartzea 
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Arrakastako faktore kritikoa: ERAGINKORTASUNA HERRITARREN ESKUBIDEAK BABESTEAN  Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

 DBEB da gai hauek 
ebazteko legez 
eratutako erakunde 
bakarra (Arartekoaren 
eta auzitegien jarduerez 
aparte) 

 DBEB erakunde aditua 
da (”berak daki”) 

 

 Kontzientziazioa dago eta 
plangintza 
(erregelamenduak epeekin) 

 Ez dago hobekuntzarik 
legezko epeetan 

 Ez dago denborarik ezarrita 
legezko eperik ez 
dagoenean (txostenak, 
erregistroa...) 

 Herritarren eta 
administrazioen 
asebetetzea neurtzeko 
tresnarik ez dago 

 Herritarren pertzepzioa 
hobetzea 

 Administrazioen 
pertzepzioa hobetzea 
gure jarduerari 
dagokionez 

 Herritarren eta 
administrazioen 
asebetetzea indizeak 
jakitea 

 

 Prozesu bakoitzean jardueraren prozedura finkatzea 
eta/edo epeak hobetzea: 
 Salaketak 
 Babes eskeak (legez 6 hilabeteko epea eta luzagarria) 
 Arau hausteak 
 Inskripzioak Datuak Babesteko Erregistroan 
 Tipologiaren araberako txostenak 

 Gai motak bereiztea (gaiari kualitatea: esparrua, garrantzi 
mediatikoa, inplikatuta dagoen pertsona kopurua handia, 
pribatutasunaren alderdi garrantzitsuak ukitzea, demanda 
egiten duen erakundearen garrantzia, zertarako —araudia 
aldatzea, prozedura finkatzea, izapidetzeko gaia—, 
jadanik txostena duten gaiei buruz, “txikitasunean arreta 
jartzea”...) 

 Bukatzeko eta izapidetzeko epeak betetzea (lanaren 
zatiak, kontrola) 

 Herritarrei zuzendutako zerbitzu kartak: prozesuak 
azaltzea, epeak 

 Hizkera ulergarria, elebiduna (¿), gertuko komunikazioa 
prozedura osoan zehar 

 Jarraibideak eta gomendioak finkatzea alderdi 
garrantzitsuei buruz 

 Irizpen eta ebazpen esanguratsuenak argitaratzea 

 Kanpoko asebetetzea indizeak neurtzea (administrazioak, 
herritarrak) 

 Eraginkortasuna neurtzeko barne adierazleak zehaztea 
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Arrakastako faktore kritikoa: DATU BABESAREN ARLOAREN EGUNGO ETA ETORKIZUNEKO EGOERARI 
BURUZKO EZAGUTZA SORTZEA ETA KUDEATZEA 

 Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

 DBEB da erakunde 
espezializatua  

 Kanpoko ezagutza 
eskuratzeko prozedura 
informalak baino ez daude 

 Gutxi egituratutako zenbait 
prozedura daude 
informazioa (orokorra nahiz 
burutzen ari garen jarduerei 
buruzkoa) barruan eta 
kanpokoan zabaltzeko.  

 

 Barne ezagutzaren eta 
zabalkundearen 
sistema finkatzea 

 Ezagutzaren kanpo-
zabalkunderako plana 
berezko ezagutzarekin 

 Ekoizpen propioa: 
 Esparru juridikoa  
 Esparru 

teknologikoa, arreta 
berezia jarrita 
teknologia berrien 
(computer forensis) 
arloko ikerketa 
prozeduretan 

 Zaintza teknologikoa 
 Esparru soziala  
 

 Prestakuntza plana 

 Ezagutza biltzeko 
plana 

  
  

 Barne komunikazioa eta ezagutza. Tresnak sortzea 
Agentziako gainontzeko pertsonek gure jarduerak 
burutzean sortzen dugun ezagutzaren berri izan dezaten 
eta partekatu dezaten 

 Ezagutza eta pertsonen gaikuntza planifikatzea  

 Ezagutza aditua sortzea (sustatzea, finantzatzea, 
elkar laguntzan aritzea...) hainbat eremutan 
(ekoizpen propioa) 
 Agentzia bera 
 Unibertsitatea 
 Profesional espezializatuak 
 Enpresak (segurtasuneko aholkularitzak, materialak 

egiten dituztenak...) 

 Beste eragile batzuk beste eremu batzuetan ekoiztutako 
ezagutza lortzea: eta informazioa lortzea honako 
hauetatik: 
 Kontrol agintaritza 
 Esparru espezializatuak 
   

 Komunikazioa: tresnak sortzea ezagutza behar bezala 
zabaltzeko barruan 
 

 Tresnak sortzea ezagutza behar bezala zabaltzeko 
barruan 
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Arrakastako faktore kritikoa: OSPEA  Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

 DBEB da erakunde 
espezializatua  

 Pertzepzioa:  
 Nolabaiteko ospe ona 

administrazioan, 
kudeaketa prozesuei 
dagokienez 

 Gertutasun irudia eta 
laguntzeko jarrera tokiko 
administrazioan 

 Sistemaren gaztetasuna 

 Balorazio sistema 
objektiborik ez dago 

  
 

 

 Ospea irabaztea eta 
gizartearen 
aintzatespena 

 Ekitaldi eta … 
gehienetara 
gonbidatuta egotea 

 
 

 

 Irizpideak finkatzea “non”, “noiz” eta “nola” egon 
zehazteko 

 Beharrezkotzat jotzen diren toki eta foroetan agertzea, 
eta behar besteko kalitatearekin (protagonismoa, 
aurkezpenak...): aldizkariak, mintegiak, ikastaroak, 
egunkariak, foroak 

 

 Ekoizpen propioa hedabide espezializatuetan 

 Arazo sozialei erantzutea, gure jarduerarekin lotutako 
arazoak daudenean entzun diezagutela 

 Informazio aldizkari bat administrazioetarako  
 

 Gure marka-irudia kudeatzea marketinaren eta 
publizitatearen bidez 

 

 Enpresaren “gogortasun” politika finkatzea 
 

 “Krisia kudeatzeko” politika planifikatzea 
 

 Neutraltasunari eustea 

 Pertsonek jarduera inpartzialak eta objektiboak indartzea 

 Erakunde errespetua lortzea errespetu profesionalaren 
bidez  
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Arrakastako faktore kritikoa: KUDEAKETA ETA ANTOLAKETA SISTEMA: PROZESUAK, ZEREGINAK, 
KALITATEA, BERRIKUNTZA 

 Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

     Sistemen plana definizio 
fasean 

  Garatu diren behin betiko 
aplikatiboak: Erregistroa 

 Garatze-prozesuan dauden 
aplikatiboak: lege-
aholkularitzako 
espedienteak 

 Barne aplikatiboak, 
hobetzeko modukoak edo 
existitzen ez direnak 

 “5 S” delako prozesua 
partziala 

 Plan Estrategikoa egitea 

 Lankidetza Euskalitekin 

 Lankidetza 
Innobasquerekin 

 Barruko kudeaketa 
finkatua, egituratua eta 
dokumentatua 

 Beharrezko tresna 
lagungarriak 
inplementatzea 
(aplikatiboak) 

 Kanpoko 
aintzatespenak, 
egiaztagiriak edo 
sariak 

 Berrikuntza eta 
kalitateari buruzko 
foroetan parte hartzea 

 
 

 Prozesuak finkatzea  

 X prozesu finkatzea 

 Talde lana 

 Adierazlea zehaztea 

 Kudeaketa sistemak ezartzea 

 Sistemen plana onartzea lehentasunak ezarriz 

 Laguntzako sistema informatikoak garatzea 
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Arrakastako faktore kritikoa: PERTSONAK  Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

  “Txikiak garenez” 
berehalako arreta 
zuzena eman dezakegu 

  Jatorrizko 
administrazioetako “kultura 
burokratikoan” oinarrituta 

 Hautaketa/horniketa 
prozesuak finkatzea 

 Lan baldintzak 
finkatzea  

 Pertsonak garatzeko 
planak: prestakuntza, 
gaitasunak... 

 Aintzatespen plana (¿) 

 Erakunde “kultura” 
finkatzea 

 Zehaztea egitura organikoaren gaineko politika, lanpostu 
zerrenda, hautatzea eta lanpostuak betetzea Giza 
baliabideei buruzko txostena eguneratzea. 

 Aurreko politikak ezartzeko deialdiak eta jarduerak 
burutzea 

 Pertsonak garatzeko plana zehaztea, onartzea eta 
ezartzen hastea 

 Lan baldintzei buruzko araua onartzea 

 Pertsonen kudeaketari buruzko prozesuak zehaztea eta 
ezartzea (egituratzea...) 
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Arrakastako faktore kritikoa: ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN JARDUNBIDE EGOKIAK SUSTATZEA ETA 
SORTZEA (ALDAKETA KULTURALAK ETA ANTOLAKETAKOAK) 

 Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

 DBEB da erakunde 
espezializatua  

 “Agintaritza” gara 

  Oraindik garatze fasean 
dauden hainbat plan 
puntual burutzen ari gara: 

 Udaletarako JEE 
 UPV/EHU Plana 
 Haurreskolak Plana 
 GFA Plana 
 EAEko administrazioei 

aholkularitza eta 
prestakuntza puntuala 
ematea 

 HUIS ikuskaritza 
sektoriala 

 Osakidetzarekin 
lankidetza, Katedrari 
eskatutako lana 
abiapuntu hartuta 
 

 Administrazio 
bakoitzak, betetze 
maila neurtzeko, bere 
burua aztertzeko 
tresnak izatea lortzea 

 Zeregin aktiboa izaten 
jarraitzea aldi batez... 

 

 Sektorekako berariazko planekin jarraitzea: 
 Udalak 
 Unibertsitatea 
 Hezkuntza, Haurreskolak 
 Osasuna, Osakidetza 
 Aldundiak 
 Gizarte Ongizatea 
 Jaurlaritza 

... 

 Planifikatutako sektorekako ikuskapenak egiten 
jarraitzea 

 Txostena, gidak, eskuliburuak, gomendioak eta abar 
sortzea eta/edo zabaltzea 

 Ikaskuntzarako tresnak sortzea 

 Antolaketa aldaketak sustatzea 

 Web orriko administrazioen atala hobetzea 
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Arrakastako faktore kritikoa: ERAGINA ORGANO LEGEGILEAN, EXEKUTIBOAN ETA GIZARTEAN  Garrantzi Handia 

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

     Legebiltzarrarekin 
lankidetzan aritzea udako 
ikastaro bat antolatzeko eta 
lan talde batean 

 Urtero lehendakariordeari 
aurkeztea txostena 

 Bilera bat urtero Aurrekontu 
Zuzendaritzarekin 
aurrekontua prestatzeko 

 Administrazio 
elektronikoarekin zer ikusia 
duten proiektuetan era 
askotako bilerak 

 Legebiltzarreko agerpenak, 
informazio eskaeren 
ondorioz 

 

  Legegilea 
 Estatutuan jasotzea honakoak: Agentzia, eskumena arlo 

pribatuan, informazioaren atzipena. Estatutu berria ez bada 
onartzen, legea aldatzen saiatzea 

 Estatuko organo legegilean eragitea (jarrera bat hautatuta) 
AEPDren Kontseilua Aholku-emailearen bitartez 

 Eusko Legebiltzarrarekiko harreman sistema zehaztea: 
 Urteko txostena aurkeztea 
 Agerraldiak egitea galderei erantzuteko 
 Bisitak 

 Legebiltzarreko zerbitzuetarako prestakuntza plana, arau 
proiektuetan “pribatutasun inpaktua aztertzeko” 

Exekutiboa 

 Gobernuko zerbitzuentzako (Lege aholkularitzako 
zerbitzuburuak) eta Aholku Batzorde Juridikoarentzako 
mintegi bat antolatzea arauen proiektuak eta “eragina 
pribatutasunean” gaiaren inguruan 

 Lan taldeak sortzea sustatzea eta lan taldeetako 
protagonistak izatea datu babesarekin zer ikusi handia duten 
administrazioekin (adm. elektronikoa, sinadura elektronikoa, 
elkarreragingarritasuna) proiektu komun edo globaletan 

Soziala 

 Aldez aurretik izatea lege aldaketen eta aldaketa sozialen 
eta teknologikoen berri 

 Halakoetan antolatuta izatea iritzi aditua emateko aukera 

 Pribatutasunari eta pertsonen eskubideei buruzko iritzi 
publikoa gidatzea, eskubideon egituraketa orekatua lortzeko 
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Arrakastarako faktore kritikoa: LANKIDETZA KONTROL AGINTARITZEKIN  Garrantzia  

Lehiarako abantaila Egungo posizioa Etorkizuneko posizioa Erronkak 

    Estatuko agentziekin 
harreman pertsonalen 
esparrua dago 

 Estatuko agentziekin 
lankidetzarako harreman 
sistema egituratua dago 
 Helbideak 
 Ikuskatzea 
 Lege eta arauen 

azterketa 
 Antolaketa, eredua. 
 Nazioartekoa 

 Europako Konferentzian 
parte hartzea 

 Nazioarteko 
konferentzian parte 
hartzea 

 Berlingo taldean parte 
hartzea 

 Polizia eta Justizia 
Taldean parte hartzea 
(urte 1) 

 Ez dugu parte hartzen 
kasuak kudeatzeko 
taldean 

 
Oro har EGON BAGAUDE 
(¿) 
 

 Estatuko gainontzeko 
bulegoek Datuak 
Babesteko Euskal 
Bulegoa aintzatetsiko 
dute eta aintzat hartuko 
dute 

 Europako agintaritzek 
Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa aintzat 
hartuko dute 

 Harremanak 
egituratzea, datu 
babesaren irudia, 
garrantzia eta 
eraginkortasuna 
hobetzeko nazioartean 
 

AEPDrekin 

 Nazioarteko konferentzia antolatzen bada 2009an, parte 
hartze aktiboa izatea bertan 

 Ikuskaritza taldean sartzea ikuskaritza teknikoekin 
lotutako gaiak 

 Aztertzea ea ze aukera dagoen kudeaketa gomendioen 
bidez, AEPDren ikuskapenak egiteko esparru pribatuan 

 Aztertzea ea ze aukera dagoen AEPDren edo beste 
agentzia batzuen ikuskapen batzuetara “laguntzaile” 
moduan joateko, eta, horrela, gure esperientzia 
handitzea 

AEPDrekin eta Estatuko gainontzeko agentziekin 

 Taldeen funtzionamendua sendotzea 

 Antolaketa taldean denen artean egiteko proiektuak 
indartzea 

Europako Konferentzia eta Nazioarteko Konferentzia  

 Gure parte hartzea finkatzea 
Lan taldeak 

 Berlineko taldean gure parte hartzea finkatzea 
Kasuak kudeatzeko taldean parte hartzea  

 Hainbat proiektu puntual beste agentziekin 

 Beste agentziekiko lankidetza handitzea eta egituratzea, 
materialak erabiltzeko eskubideak eskuratzeko... 
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Helburuak 

 
ARRAKASTAKO FAKTORE KRITIKOA 
HELBURU ESTRATEGIKOAK 
HELBURUAK 
 
HERRITARRAK INFORMATZEA ETA PRESTATZEA 

 Herritarrek badute haien eskubideen berri eta badakite nola erabili 
o DBEBrekiko harremanak bideratu herritarrei 
o Gizarte taldeekiko harremanak zehaztea 
o Hezkuntza sisteman pribatutasunaren irakaskuntza babestea  
o Herritarren pertzepzio soziala zein den jakitea 
o Komunikabideekiko harremanak egituratzea  

 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN JARDUNBIDE EGOKIAK SUSTATZEA 

 Euskal administrazio publikoek zintzo, arduratsu eta seguru jokatzen dute datu 
pertsonalak tratatzen dituztenean 
o Administrazioen eta bertako langileen pertzeptzioa zein den jakitea 
o Administrazio publikoek zenbateraino betetzen duten ebaluatzea 
o Administrazio publikoetan jardunbide egokiak sustatzea 

 
EUSKADIN ETA EUSKADIKO DATU BABESAREN ARLOKO ERREFERENTEA 
IZATEA 

 DBEB prestigiodun erakundea izango da herritarrentzat eta euskal administrazio 
publikoentzat, eta arlo honetan lidergorako bokazio argia izango du 
o Finkatzea erakunde gisa EAEn dugun tokia (administrazio publikoetan jardunbide 

egokiak bideratzeko eginkizuna dela-eta) 
o Finkatzea EAEn gizartearekiko dugun tokia (Komunikabideekiko Harremanak 

Egituratzeko eta Talde Sozialekin Harremanak definitzeko eginkizunak direla-eta) 
o Bulegoaren irudiari prestigioa ematea, objetibotasunean eta independentzian 

oinarrituta 
 

 Estatuko gainontzeko bulegoek eta Europako agintaritza garrantzitsuenek 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa aintzatetsiko dute eta aintzat hartuko dute 
o Bulegoaren estatusa sendotzea estatuan eta nazioartean 

 
DATU PERTSONALAK BABESTEAREN ESPARRUAN EZAGUTZA SORTU ETA 
KUDEATZEA 

 DBEB datu pertsonalak babestearen arloko ezagutza bildu, sortu eta hedatzeko 
esparruko eragile nagusia da 
o Ezagutza sistema eta barruko hedapena finkatzea (pertsonen gaikuntzarekin du 

zerikusia) 
o Zenbait esparruri buruzko ezagutza aditua sustatzea  
o Kanporako hedapen sistema bat finkatzea 

 

 DBEB datu babesaren esparruko ezagutzaren erreferentziazko eragilea da  
o Laguntzea euskal administrazio publikoei datu babesaren arloko prestakuntzan 

(aholkulari lanak egiten, laguntzaile lanetan eta ezagutza adituaren biltzaile edo 
sortzaile moduan) 
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KUDEAKETAN BERRIKUNTZAK EGITEA ZERBITZUA MODU ERAGINKORREAN 
EMATEKO 

 Barruko kudeaketa finkatua, egituratua eta dokumentatua 
o Jakitea eta neurtzea zer egiten dugun eta nola  
o Prozesukako kudeaketa sistema bat ezartzea pixkanaka eta administrazio 

publikoek eta herritarrek gure jardueraz duten pertzepzioa hobetzea (Herritarrei 
DBEBrekiko harremanak bideratzea dela-eta) 

o Administrazio publikoek eta herritarrek gure zerbitzuen kalitateari buruz duten 
pertzepzioa zein den jakitea 

 

 Kanpoko aintzatespena eta egiaztapena 
o Planifikazio estrategikoa sendotzea 

 

 Beharrezko tresna lagungarriak inplementatzea 
o Ahalik eta baliabide materialik eta teknologia informatikorik  aurreratuena izatea, 

zerbitzurik onena eman ahal izateko eta herritarrarekin berak aukeratzen duen 
moduan izateko harremanak 

 
ERAKUNDEKO PERTSONAK SUSTATZEA ERAKUNDEKO ELEMENTU 
GARRANTZITSUENEN LEZ 

 DBEBko kideak pertsona onak dira eta pozik daude, garapenean eta 
antolamenduaren “kulturarekin” engaiatuak 
o Pertsonen politika zehaztea eta hautaketa eta horniketa sistemak eta egitura 

eguneratzea  
o Prestakuntzako eta pertsonak garatzeko plana garatzea eta pertsonen asebetetzen 

maila hobetzea 

 


