
 

 

Telefono bidezko arreta, zuzeneko arreta eta arreta telematikoa - 2014 (2014ko DBEBko Memoriatik ateratako dokumentua) 

TELEFONO BIDEZKO ARRETA, ZUZENEKO ARRETA, ETA ARRETA 

TELEMATIKOA - 2014 

Agentziak egunero eta etengabe eskaintzen die aholkularitza herritarrei, administrazio 
publikoei eta bestelako erakundeei, bertatik bertara egiten dituzten bileren bidez eta 
mezu elektronikoak edo telefono deiak erantzunez. Badakigu herritarrek asko eskertzen 
dutela zerbitzu hau eta oso ondo baloratzen dutela. Gainera, kanal ezin hobea da 
datuak babesteko eskubidea gizartean zabaltzeko. 

2014an Datuak Babesteko Euskal Bulegoak 800 kontsulta inguru erantzun eta ebatzi ditu. 
Herritarrek eta euskal administrazioek gehien erabiltzen dutena (% 70) telefono bidezko 
arreta da. Hala ere, ikusi da gero eta gehiago erabiltzen direla gainontzeko informazio 
kanalak, adibidez, posta elektronikoa (% 25) eta aurrez aurreko arreta (% 5). 

Kontsultak batez ere herritarrek (% 56,45) eta euskal administrazio publikoek (% 35,44) 
egin dituzte. Pribatutasunaren esparruko profesionalek eta erakunde pribatuek egin 
zituzten gainontzeko kontsultak. 

Agentziak batez honako gaiei buruzko aholkularitza eman du: datu lagatzeak eta datu 
argitalpenak, AZETA eskubideak, fitxategien erregistroa eta bideozaintza. 

2014an datu pertsonalak lagatzeari eta argitaratzearen gaineko kontsulta ugari ebatzi 
diren (% 35,26). Asko hasi da informazio pertsonala zabaltzea eta argitaratzeari buruzko 
kontsulta kopurua, batez ere, aldizkari ofizialetan, Interneten, erakunde web orrietan 
eta iragarki oholetan, osoko bilkuren erretransmisioetan eta osoko bilkuren aktak 
argitaratzean egiten dena, eta informazio pertsonala prentsa bidez hedatzen denean ere 
bai. 

Aurreko urteetan bezala, Agentziak hainbat kontsulta jaso ditu fitxategien izaerari, 
deklarazioari eta inskripzioari buruz (% 18,68). 

AZETA eskubideak baliatzeari buruz, esan behar dugu jarraitzen dutela ezerezte 
eskubideari buruzko kontsultak egiten (% 14,34), gaur egun herritarrak gehien kezkatzen 
dituen kontua delako (datu pertsonalak ezereztea aldizkari ofizialetan, ahazteko 
eskubidea Interneten, polizia aurrekariak ezereztea, nola irten zordunen fitxategitik 
...). Eskubide horiek baliatzeko ereduak eta aholkularitza ere eman zaie herritarrei. 

Agentziak gune publikoetako bideozaintzari, jabeen erkidegoei eta erakundeei buruzko 
hainbat kontsulta ere ebatzi ditu, pertsonen pribatutasunerako eskubidean eragin handia 
dutelako. 

2014an, aurreko urteetan legez, administrazio publikoek kontsulta asko egin zituzten 
erroldako fitxategiaren tratamenduari buruz, eta asko ugaldu dira artxibo eta 
erregistroetarako sarbideari buruzkoak. Tratamendu-eragileari (DBLOren 12. artikulua) 
eta tratamendu-eragileen eta fitxategien arduradunen arteko informazio fluxuari 
buruzko kontsultak ere asko ugaldu direla nabaritu da, bai eta datuen kalitatearen 
printzipioari buruzkoak ere (DBLOren 4. artikulua). 

Azkenik, azpimarratu behar da osasun datuen, gizarte zerbitzuen esparruko datuen, 
hezkuntza esparrukoen eta adin txikikoen esparruko datuen gaineko kontsulta kopurua 
ere handia izan dela. 

http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/informacion/memorias_anuales/eu_memorias/adjuntos/memoria_2014_eu.pdf
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