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  ADIERAZLEK Helburua Guztira 

AURREIKUSITAKO JARDUERAK   2015 2015 

Jarduera iraunkorrak       

2015ean Datuak Babesteko Euskal Bulegoak 2/2004 Legeak esleitzen 
dizkion kontrol eta ikuskatze eginkizunekin, eginkizun aholku-emailearekin 
eta erregistro eginkizunarekin lotutako ohiko jarduera iraunkorrak garatzen 
segitu du.  

    

1.- Kontrol eginkizunak 
(espedienteak irekitzea eta 
izapidetzea). 

Onetsitako salaketak batez beste 45 26 

Onetsitako babes eskabideak batez 
beste 

20 16 

Onetsitako arau-hauste prozedurak 
batez beste 

15 16 

2.- Ikuskaritza eginkizuna (frogatzeko 
ikuskapenak eta ikuskapen 
sektorialak). 

Sektorekako ikuskapen edo 
prebentzio ikuskapen kopurua 

8 10 

3.- Aholkularitza eginkizuna 
(txostenak eta irizpen juridikoak) 

Legezkotasun txosten, irizpen 
kopurua 

50 15 

4.- Datuak Babesteko Erregistroa 
(fitxategiak sortzea, aldatzea eta 
ezabatzea). 

Inskripzio, aldaketa eta ezerezte 
kopurua 

1200 836 

5.- Kontsultei erantzutea (Kanak 
anitzeko sistema) 

  800 684 

Helburu estrategikoak       

Datu babeserako eskubidea sustatzeko jarduerak, eta etengabeko hobekuntza eta berrikuntza dira, 
beti ere Bulegoak esleituta dituen ahalen esparruan, Bulegoak 2012a eta 2015a bitartean garatu 
beharreko plan estrategikoaren zutabeak. 
Gainera, iaz, 2014an 10 urte bete ziren Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortu zutela, eta 
urteurrena ospatzeko, 2014/2015 urteen artean hainbat prestakuntza eta sentsibilizazio jarduera 
burutu ziren, EAEko beste erakunde batzuekin batera lankidetzan. 
Jarduerok burutzeko, lau ardatz nagusi zehaztu dira, eta horietako bakoitzarentzat erronka hauek 
finkatu dira besteak beste: 
Ardatza: Herritarrak 
Erronka: Lortzea herritarrek baliatzea datu babeserako eskubidea, eskubidearen berri dutelako, 
DBEB dagoela dakitelako eta eskubideez baliatzea erraza eta ezaguna delako. 
Ardatza: Administrazio publikoak 
Erronka: lortzea administrazioek datuak babesteko eskubidea betetzea. 
Ardatza: Aliatu estrategikoak 
Erronka: DBEBk dituen helburuak lortzen laguntzen duten aliantza estrategikoak izatea. 
Ardatza: Barne antolaketa 
Erronka: Bulegoko pertsonen kudeaketa eta lanbide garapenaren esparruan hobekuntzak eta 
berrikuntzak egitea. 
Erronkak hamaika helburu estrategikotan zehaztu dira. 2015ean burututako jarduerekin batera daude 
zehaztuta, eta DBEBren jarduera-programako ekintzetan hedatu dira.  
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ARDATZA: HERRITARRAK     

Datu pertsonalak babesteko eskubidearen ezagutza gehiago handitzea.     

Herritarrei zuzendutako komunikazio 
politika bat diseinatzea. 

Komunikazio politika dokumentatua.     

Herritarrei zuzendutako 
hitzaldietarako, mintegietarako eta 
jardunaldietarako edukiak eta 
materialak garatzea. 

Garatutako edukien profil kopurua.     

Eskuragarri dauden aurkezpen 
kopurua 

    

Herritarrei zuzendutako hitzaldiak, 
mintegiak eta jardunaldiak sustatzea 
eta ematea. 

DBEBk emandako saio kopurua 12 21 

DBEBk parte hartu duen saio 
kopurua 

20 12 

Herritarrekin komunikatzeko kanal 
berriak garatzea (sare sozialak,…). 

Garatutako kanal sozialen kopurua. 1 1 

Zerbitzuen Katalogoa berrikustea eta 
Zerbitzu Karta argitaratzea. 

Zerbitzuen katalogoa berrikustea. 1 1 

Argitaratutako Zerbitzuen Karta. 1 1 

Datu Babesaren Nazioarteko Eguna 
antolatzea. 

Komunikabideetako aipamen 
kopurua. 

10 10 

DBEBren X. urteurrena ospatzeko 
jarduerak 

Legebiltzarreko jardunaldia     

UPV-EHUren udako ikastaroa     

2015eko urria/urtarrila jardunaldia 1 1 

Web orriaren egitura hobetzea eta 
herritarrei zuzendutako edukiak 
eguneratzea. 

Gardentasunaren ataria garatzea 1 1 

02.- Eskubidea gero eta errazago eta era praktikoagoan baliatu ahal 
izatea. 

    

Kanal Anitzeko Sistema hobetzea, 
kudeaketa tresna gisa. 

Sistema berrikusita, operatibo eta 
kudeatuta dago. 

 1 1 

Eskubideez baliatzeko informazioa 
hobetzea eta ereduak eskuragarri 
jartzea. 

Web orrian eskuragarri dagoen eredu 
kopurua. 

    

Web orrian irizpen juridikoen eta 
ebazpenen argitalpena zabaltzea. 

Webean argitaratutako irizpen 
kopurua. 

30 36 

Webean argitaratutako ebazpen 
kopurua. 

3   

Maiz egiten diren galderen (FAQak) 
atala zabaltzea. 

Egindako berrikusketak 1 1 

03.- Bulegoaren lanaren gaineko ezagutza handitzea, eta datu 
pertsonalen babesaren bermatzailea dela jakitea. 

    

Agentziaren lanaren zabalkundea 
egitea (komunikabideen, web 
orriaren, sare sozialean eta abarren 
bidez). 

Webean argitaratutako berri kopurua. 50 42 

Urteko memoria idaztea, aurkeztea 
eta zabaltzea (banaketa eta web 
orria). 

Memoria editatuta eta zabalduta. 1 1 
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ARDATZA: ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN datuen aurrean     

04. Administrazio publikoek datu pertsonalak babesteko eskubidearen 
bermea hobetzea. 

    

Ikuskapen sektorialak egitea 
administrazio publikoetan. 

Ikuskaritza plataforma bat garatzea 
informazioa biltzeko. 

8 10 

Lege betetze formala elkargo 
profesionaletan. 

    

05. DBEBren prebentzioko ekintzak sustatzea administrazio 
publikoekin lankidetzan arituz, proiektu berrien esparruan. 

    

Proiektu berriak identifikatzea eta 
hausnarketarako taldeak sustatzea 
informazioa biltzeko. 

Eratutako lan talde kopurua. 1 1 

Pribatutasunaren gaineko eraginari 
buruzko azterketak (PIA) sustatzea 
osasunaren esparruan, bideo 
zaintzarenean, ... 

Egindako PIA eta gomendio kopurua.     

06. Jardunbide egokien gaineko ezagutza handitzea administrazioetan 
eta ikuspegi proaktiboa prestakuntzaren eta kontzientziazioaren 
esparruan. 

    

Web orriaren egitura hobetzea eta 
administrazio publikoei zuzendutako 
edukiak eguneratzea. 

Web orria hobetzea 1 1 

Materialak garatzea eta 
kontzientziazio eta trebakuntza 
saioak sustatzea eta ematea, 
administrazio publikoei zuzenduta. 

Garatutako edukien gai zerrenda 
kopurua. 

    

Gaikuntzako material kopuru 
eskuragarria. 

    

Gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeari eta datu babesari 
buruzko lanak sustatzea. 

Egindako lanak.     

DBEBren lehentasunezko/ohiko 
solaskideekiko harremanak 
sendotzea. 

Solkaskideen datu base operatiboa. 1 1 

Aldizkari ofizialetan datu pertsonalak 
argitaratzeari buruzko gomendio bat 
egitea eta zabaltzea 

      

ARDATZA: ALIATU ESTRATEGIKOAK     

07. Aliantza estrategikoen esparrua zehatzea eta berrikustea.     

Interes talde bakoitzarentzako 
berariazko helburuak 
dokumentatzea. 

Intereseko taldeei buruzko estrategia 
dokumentua. 

    

08. Beharrezko aliantza estrategikoak ezartzea eta mantentzea.     

EAEko unibertsitateekiko lankidetza 
formalizatzea. 

Unibertsitateekin sinatutako 
hitzarmenak. 

2   

Udal elkarteekiko lankidetzarekin 
jarraitzea. 

Lankidetza jarduerekin jarraitu  1 1 

Legebiltzarrarekiko eta beste 
erakunde parlamentario batzuekiko 
harremanak bultzatzea, datu babesa 
aztertzeko legedi autonomikoan. 

Laneko bilera kopurua. 3 8 

Datuak Babesteko Agintaritzen 
Nazioarteko, Iberoamerikako eta 
Europako konferentzietan parte 
hartzea eta haietatik eratorritako lan 
taldeetan parte hartzea. 

Atenditutako konferentzia kopurua. 3 21 
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Datuak babesteko estatuko 
agentziekin ditugun proiektu 
komunak garatzen segitzea eta lan 
taldeetan parte hartzea. 

Eratutako koordinazio talde kopurua. 2 1 

ARDATZA: BARNE ANTOLAKETA     

09. DBEBren ohiko jarduera hobetzea.     

Hausnarketa eta plangintza 
estrategiko bat izatea. 

Plangintza estrategikoaren 
dokumentua eguneratuta 

1 1 

Urteko kudeaketa plana hedatzea eta 
aurreko kudeaketa plana ebaluatzea. 

  35 35 

EFQM autoebaluazioak egitean 
jarraitzea. 

      

Bulegoaren barne ezagutzaren 
kudeaketa eta zabalkunde sistema 
sendotzea eta hobetzea. 

Ezagutza zabaltzeko barruko bilera 
kopurua. 

6 4 

DBEBren jardueraren gaineko 
itzulpen lanak egitea, eta datu 
babesaren esparruko terminologia 
sendotzea. 

Itzulitako dokumentu kopurua 265 364 

10. DBEBren baliabide ekonomikoen eta materialen erabilera 
eraginkorra hobetzea. 

    

Gastua arrazionalizatzeko neurriak 
ezartzea. 

Aurrekontuaren betearazte 
portzentajea 

 % 100 % 83 

11. DBEBren plantilla sendotzea.     

11.- Pozik dagoen, gaitasuna duen 
eta inplikatuta dagoen plantilla bat 
finkatzea.  

Ebatzitako deialdi kopurua. 4 4 

Laneko Arriskuen Prebentziorako 
Plana berrikustea. 

Egindako prebentzio plana 1 1 

DBEBren etengabeko prestakuntza 
erraztea. 

Parte hartzaile kopurua 14 14 

Egindako ikastaro kopurua 15 16 

 
 


