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IRIZPEN ZK.: D20-016 

«COVID-19.eus» APLIKAZIO INFORMATIKOARI BURUZKO IRIZPENA  

I 

AURREKARIAK 

LEHENENGOA.- Osasun Saileko Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako 
zuzendariak COVID-19.eus aplikazioari buruzko txostena eskatu zuen. Zehazki, Bulegoari 
galdetu zitzaion ea APParen xedeak betetzen al duen apirilaren 27ko EB 2016/679 
Erregelamenduan (Erregelamendu Orokorra) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoan xedatuta dagoena. Horretarako, idazkiarekin batera Erabilera Baldintzak eta 
Pribatutasun Politika igorri zituen, APParen erabiltzaileen eskura jartzen den informazioa 
barnean zela. Halaber, eskatzen da argitzeko zein den legezko gutxieneko adina 
interesdunek datuen tratamendurako adostasuna eman ahal izan dezaten, gurasoen edo 
legezko tutoreen adostasunik gabe. 

BIGARRENA.- Egindako galdera ebazteko, DBEBk Osasun Administrazioari ekimen horren 
gaineko informazio xehatua eta dokumentatua eskatzen dio.  

Idazki horretan, DBEBk Sailari informazioa ematen dio aplikazioaren erabiltzaile izateko 
beharrezko adinari buruz, eta alde horretatik dio azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko 
Legeak, pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko 
eskubide eta eginbideak arautzen dituenak 9.4 artikuluan honako hau azaltzen duela: 16 
urtetik gorakoek legezko gaitasuna daukate informazioa medikoa ulertzeko eta euren 
osasunari buruz erabakiak hartzeko, eta adin hori denez osasun-arloan adostasuna 
emateko gutxienekoa, DBEBren iritziz adin hori ere eskatu behar da adingabe batek 
aplikazioan alta emateko. 

HIRUGARRENA.- Osasun Sailak DBEBri igorri zion tratamenduaren arduradunak 
prestatutako informazioa, Bulegoak errekerimendua egin ostean.  

II 

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN ESKU-HARTZEA 

Otsailaren 25eko 2/2004 Legearen, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei 
eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoaren 17.1 artikuluko n) apartatuak 
honako eginkizun hau esleitzen dio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari: 

«Lege honetako 2.1 artikuluko herri-administrazioek, erakundeek eta korporazioek datu 
pertsonalen babesari buruz egiten dizkioten galderei erantzutea, eta lege honen aplikazioaren 
pean dauden datu pertsonalen tratamenduari buruz beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek 
egiten dizkioten galderei erantzutea». 
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Beraz, araudia kontuan hartuta, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari dagokio egin diguten 
galderari erantzuteko irizpena egitea. 

III 

«COVID-19.eus» APPa 

COVID-19a hedatzearen ondorioz sortutako osasun-larrialdiko egoerak behartuta, Osasun 
Agintaritzek neurri ugari hartu dituzte pandemia horren aurka borrokatzeko eta 
biztanleriaren bizitza eta osasuna babesteko, besteak beste kutsatzea kontrolatzeko eta 
murrizteko aplikazio mugikorrak abian jartzea. Kasu hori da Osasun Sailak EricTel euskal 
enpresarekin batera herritarren esku jarri duen telefono mugikorretarako «COVID-19.eus» 
aplikazioarena. Aplikazio horren helburua da HERRITARREN SAREA sortzea 
koronabirusari eusten laguntzeko eta, hala, gaixotasunaren prebentzioan, detekzioan eta 
jarraipenean laguntzea. 

Aplikazioaren erabilera-baldintzen arabera, app-a erabiltzea borondatezkoa eta doakoa da, 
eta app horrek ematen dituen zerbitzuak erabiltzeko ezinbesteko baldintza da erabiltzaile 
gisa erregistratuta egotea eta datu pertsonal batzuk ematea. Horrek behartuta, aztertu 
behar dugu app horrek nolako eragina duen pertsonek euren datu pertsonalen babeserako 
daukaten eskubidean, aplikazio hori erabiltzen den bitartean euren pribatutasuna bermatu 
behar delako eta datu pertsonal horien tratamenduaren printzipioak errespetatu behar 
direlako. 

IV 

«COVID-19.eus» APPak NOLAKO ERAGINA DUEN PERTSONEK EUREN DATU 
PERTSONALEN BABESERAKO DAUKATEN ESKUBIDEAN 

Datu pertsonalak babesteari buruz gaur egun honako lege hauek daude indarrean: bata da 
2018ko maiatzaren 25az geroztik indarrean dagoen Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, datu pertsonalen 
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko 
Erregelamendu Orokorra); eta bestea da Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide 
Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, 2018ko 
abenduaren 7az geroztik indarrean. Era berean, horiez gain, otsailaren 25eko 2/2004 
Legea, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa Sortzeari buruzkoa aplikatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan, baita lege hori 
garatzeko araudia ere, aurreko beste arau horiek xedatutakoarekin kontraesanean ez 
badago. 

Arlo honetan funtsezko bi kontzeptu daude, datu pertsonalaren kontzeptua eta datuen 
tratamenduaren kontzeptua. 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 4.1 artikuluan honela definitzen du datu 
pertsonala: «pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri (“interesdun”) bati buruzko 
informazio guztia; pertsona fisiko identifikagarria da zuzenean edo zeharka, eta batez ere 
identifikatzaile baten bitartez, identifika daitekeen pertsona oro; identifikatzaile hori izen bat 
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izan daiteke, identifikazio-zenbaki bat, kokapen-datuak, online identifikatzaile bat edo 
pertsona horren nortasun fisikoari, fisiologikoari, genetikoari, psikikoari, ekonomikoari, 
kulturalari edo sozialari buruzko elementu bat edo gehiago». 

Hona Erregelamendu Orokorraren 26. gogoetak dioena kontzeptu horri buruz: 

«Pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati buruzko informazio guztiari aplikatu 
behar zaizkio datuen babesaren printzipioak. Datu pertsonal seudonimizatuak, 
informazio gehigarria erabiliz pertsona fisiko bati egotz baitakizkioke, pertsona fisiko 
identifikagarri bati buruzko informaziotzat jo behar dira. Pertsona fisiko bat 
identifikagarria den zehazteko, kontuan hartu behar dira tratamenduaren 
arduradunak edo beste edozeinek pertsona fisiko hori zuzenean edo zeharka 
identifikatzeko erabil ditzakeen baliabide guztiak, hala nola singularizazioa. 
Pertsona fisiko bat identifikatzeko baliabideak erabiltzeko arrazoizko 
probabilitaterik dagoen zehazteko, faktore objektibo guztiak hartu behar dira 
kontuan, hala nola identifikatzeko beharko liratekeen kostuak eta denbora, 
kontuan hartuta tratamenduaren unean eskuragarri dagoen teknologia zein 
teknologiaren aurrerapena. Horrenbestez, datuen babesaren printzipioak ez dira 
erabiliko informazio anonimoarekin, hau da, pertsona identifikatu edo identifikagarri 
batekin loturarik ez duenarekin, ezta interesduna identifikagarria ez izateko edo 
identifikagarri izateari uzteko moduan anonimo bihurtu diren datuei. Ondorioz, 
erregelamendu honek ez dio eragiten informazio anonimo horren tratamenduari, 
ezta estatistika edo ikerketa helburuetarako badira ere». 

Beste datu pertsonal batzuez gain, aplikazio horrek erabiltzaileen osasunarekin zerikusia 
duten datuak tratatzen ditu. Datu horiek honela definitzen dira Erregelamendu Orokorraren 
4 15) artikuluan: «pertsona fisiko baten osasun fisikoari edo mentalari buruzko datu 
pertsonalak, osasun-arretaren prestazioa barne, haren osasun-egoeraren gaineko 
informazioa jakinarazten dutenak». 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean 35. gogoetak honako hau ezartzen du: 
osasunarekin lotutako datu pertsonalen artean sartu behar dira interesdunaren iraganeko, 
oraingo edo etorkizuneko osasun fisikoaren zein mentalaren egoerari buruzko informazioa 
ematen duten datu guztiak. Horrek honako hauek hartzen ditu barne: osasun-laguntza 
emateko inskribatzean edo laguntza hori ematean pertsona fisikoari buruz bildu den 
informazioa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/24/EB Zuzentarauaren 
arabera; pertsona fisiko bati esleitutako edozein zenbaki, sinbolo edo datu, baldin eta horrek 
era unibokoan identifikatzen badu osasun-zerbitzuei dagokienez; gorputzaren atalen baten 
edo gorputzeko substantziaren baten probak edo azterketak egitetik ateratako informazioa, 
datu genetikoetatik eta lagin biologikoetatik ateratakoa barne; eta beste edozein informazio, 
baldin eta lotura badauka, esaterako, interesdunaren gaixotasunen batekin, desgaitasunen 
batekin, gaixotasunak izateko arriskuarekin, historia medikoarekin, tratamendu klinikoarekin 
edo egoera fisiologiko edo biomedikoarekin, edozein iturritatik datorrela ere (adibidez, 
mediku batengandik edo beste osasun-profesional batengandik, ospitale batetik, gailu 
mediko batetik edo in vitro egindako proba diagnostiko batetik). 

Erregelamenduak osasunari buruzko datuen kontzeptu oso zabala ezartzen du, eta 
berariazko araubidea esleitzen dio, testu arauemailearen 9. artikuluan aipatzen diren «datu-
kategoria bereziak» izenekoei dagokiena, alegia. 

Azkenik, interesgarria da datu pertsonalen tratamenduari buruz ematen den definizioa 
(Erregelamendu Orokorraren 4.2 artikulua): «Datu pertsonalen gainean edo datu 
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pertsonalen multzoen gainean egiten den edozein eragiketa eta eragiketa-multzo, 
prozedura automatizatuak erabilita zein erabili gabe, hala nola: datu-bilketa, erregistratzea, 
antolatzea, egituratzea, kontserbatzea, egokitzea edo aldatzea, ateratzea, kontsultatzea, 
erabiltzea, transmisioz lagatzea, hedatzea edo beste edozein forma». 

Oinarrizko kontzeptu horiek definitu eta zedarritu ostean, orain aztertuko dugu app-a nola 
egokitzen zaien datu pertsonalen tratamenduaren printzipioei. 

 

Zilegitasunaren printzipioa  

Erregelamendu Orokorrak 5. artikuluan datu pertsonalen tratamenduaren printzipioak 
arautzen ditu, eta lehenengoz xedatzen du datuen tratamendua legezkoa, fidela eta 
gardena izango dela (5.1a artikulua). 

Datu pertsonalen tratamendu orok datu pertsonalen babeserako oinarrizko eskubidean 
eskua sartzea dakar, eta horregatik zilegi izango da soilik datuen erabilera legitimatzen duen 
oinarri juridikoren bat badu oinarri. 

Kasu horretan, Osasun Sailak igorritako informazioaren arabera, app-ean identifikazio-
datuak, osasunari buruzko datuak eta ezaugarri pertsonalak tratatzen dira. 

Gainera, Bulegoari azaldu zaionez, app-aren funtzioetako bat da erabat anonimizatuta 
dauden GPS lokalizazioko datuak erabiltzea, helburua dela erabiltzailea non ibili den 
detektatzea, epidemiaren transmisio-bektore bat ezarri ahal izateko. Geolokalizazio bidezko 
kokapen-datu horien garrantzia dela-eta, halako datuen tratamendua txosten honen 
berariazko atal batean aztertuko dugu. 

Igorritako informazioaren arabera, datuak app-aren erabiltzaileei beraiei hartzen zaizkie, eta 
datu horien tratamenduak babes du interesdunen adostasuna, bai eta beste bi oinarri 
juridiko ere: batetik interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean burututako 
eginkizun bat betetzea eta, bestetik, interesdunaren edo beste pertsona batzuen bizi-
interesak babestea. Bildutako datuak Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzako 
Zaintza Epidemiologikoko eta Txertoetako zerbitzuko epidemiologoek (zerbitzu hori da 
tratamenduaren arduraduna) aztertuko dituzte. Halaber, pertsona horiek beharrezkoak 
diren epidemiologia-azterlanak egingo dituzte, xehetasun handiagoarekin ezagutzeko 
SARS-Cov-2 birusa, bai eta birus horrek osasun publikoan dauzkan ondorioak ere.  
Gainera, birusaren kasu positibo probableak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari 
komunikatuko zaizkio, diagnostikoa egiteko eta osasun-laguntza emateko. Eta kasu 
positiboen berri Osasun Ministerioari emango zaio modu erabat anonimizatuan. 

Tratamenduaren zilegitasunaren printzipioarekin bat etorrita, datu pertsonalen 
tratamenduak Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluan zerrendatzen diren sei oinarri 
juridikoetako batean babestu beharko dira, besteak beste interesdunaren adostasunean 
(6.1 a artikulua), interesdunen edo beste pertsona batzuen bizi-interesen babesean (6.1d 
artikulua), edo interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako 
botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzean (6.1e artikulua). Dena dela, 
azen kasu horretan, tratamendua legitimoa izango da baldin eta lege-maila duen arau baten 
bidez esleitutako eskumen batetik eratortzen bada (3/2018 Legearen 8.2 artikulua). 

Baina informazio pertsonal hori datu-kategoria bereziei buruzkoa denean, adibidez osasun-
datuei buruzkoa –kontuan hartuta datu horien tratamendua, orokorrean, Erregelamendu 
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Orokorraren 9.1 artikuluak debekatzen duela–, tratamendua legitimatzen duen oinarri 
juridikoa Erregelamendu Orokorraren 9.2 artikuluko salbuespenetako batean kokatu behar 
da. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak duela gutxi gai hori aztertu zuen D20-012 irizpenean. 
Osasun Sailak eskatuta egindako irizpen hartan esan zuenez, gaur egungo egoeran, mundu 
osoko pandemia batekin, babestu beharreko funtsezko balioak dira pertsonen bizitza eta 
osasuna; bada, egoera horretan, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak Osasun 
Administrazioari bidea ematen dio osasunari buruzko datuen tratamendua egiteko, 
interesdunen adostasunik gabe, besteak beste osasun publikoaren alorreko interes 
publikoari buruzko arrazoiak direla medio; esate baterako, osasunaren aurkako mugaz 
gaindiko mehatxuetatik babestea (Erregelamendu Orokorraren 9.2 i) artikulua) Batasuneko 
edo estatu kideetako zuzenbidean oinarri hartuta.  

Legitimazio-oinarri horri dagokionez, eta egoera honetan, Erregelamendu Orokorraren 
kontuan hartuzkoen artetik 54.aren arabera, osasun publikoa dira «osasunarekin lotutako 
elementu guztiak (alegia, osasun egoera —baita gaixotze-tasa eta urritasuna ere—, 
osasun-egoera horretan eragina duten faktoreak, osasun-asistentziaren beharrak, osasun-
asistentziarako baliabideak, osasun-asistentzia eskueran jartzea eta hartara iristea, osasun-
asistentziaren gastuak eta finantzazioa, eta heriotza-kausak)». 

Erregelamendu Orokorrak osasunari buruzko datuen tratamendua baimentzen du 
interesdunaren edo beste pertsona baten bizi-interesak babesteko (Erregelamendu 
Orokorraren 9.2 c) artikulua). Hona Erregelamendu Orokorraren 46. kontuan hartuzkoak 
dioena legitimitatea ematen duen oinarri horri buruz: 

«(46) Datu pertsonalen tratamendua legezkotzat jo behar da, halaber, interesdunaren 
edo beste pertsona fisiko baten bizitzako funtsezko interesen bat babesteko 
beharrezkoa denean. Datu pertsonalak, printzipioz, tratamendua beste oinarri juridikoren 
batean funtsatu ezin denean baino ez dira tratatu behar beste pertsona fisiko baten 
interes nagusian oinarrituta. Tratamendu mota batzuek interes publikoko arrazoi 
garrantzitsuei zein interesdunaren interes nagusiari erantzun diezaiekete, hala nola 
tratamendua helburu humanitarioetarako beharrezkoa denean, epidemiak eta haiek 
hedatzea kontrolatzea barne, edo larrialdi humanitarioko egoeretan, batez ere 
hondamendi naturaletan edo giza jatorriko hondamendietan». 

Osasunari buruzko datuen tratamendurako legitimitatea ematen duten beste oinarri batzuk 
Erregelamendu Orokorraren 9.2 artikuluko h) eta j) apartatuetan aurkitzen ditugu: 

«h) tratamendua beharrezkoa bada prebentzio-medikuntzaren edo laneko 
medikuntzaren helburuetarako, langilearen lan-gaitasuna ebaluatzeko, diagnostiko 
medikorako, laguntza edo tratamendu sanitario edo soziala emateko, edo laguntza 
sanitario eta sozialerako sistemak eta zerbitzuak kudeatzeko, Batasuneko edo estatu 
kideetako zuzenbidean oinarri hartuta edo osasungintzako profesional batekin 
hitzartutako kontratu baten indarrez, eta ezertan eragotzi gabe 3. zenbakian jasotako 
baldintzak eta bermeak.» 

«j) tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean artxibatzeari begira, edo 
ikerketa zientifiko edo historikoari edo estatistikari begira, 89.1 artikuluarekin bat, 
Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean oinarri hartuta, zeinak proportzionala 
izan behar baitu bilatzen den helburuarekin, datu-babeserako eskubidearen muina 
errespetatu behar baitu eta neurri egokiak eta espezifikoak ezarri behar baititu 
interesdunaren funtsezko interesak eta eskubideak babesteko». 
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Bestalde, 3/2018 Lege Organikoaren 9. artikuluak, datu-kategoria bereziei buruzkoak, 
bigarren apartatuan honako hau ezartzen du: «(EB) 2016/679 Erregelamenduak 9.2 
artikuluaren g), h) eta i) letretan jasotako datuen tratamenduek, Espainiako zuzenbidean 
oinarrituak baitaude, lege mailako arau baten babesa beharko dute, zeinak segurtasunari 
eta konfidentzialtasunari loturiko betekizun osagarriak ezarri ahalko baitizkie». 

Alde horretatik, 3/2018 Lege Organikoaren hamazazpigarren xedapen gehigarriak, 
osasunari buruzko datuen tratamendua aztertzen duenak ezartzen duenez, xedapen horrek 
1. apartatuan jasotzen dituen osasun-legeetan aratutako datuen tratamenduak (EB) 
2016/679 Erregelamenduaren 9.2 artikuluko g), h), i) eta j) letretan daude babestuta, eta 2. 
apartatuan ezartzen du zein irizpidek gidatuko dituzten osasun-ikerketako datuen 
tratamenduak. 

Horrez gain, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 
Legeak, azken xedapenetatik bosgarrenean eta bederatzigarrenean, hurrenez hurren, 
osasun-arloko bi arau aldatzen ditu: Osasunari buruzko Lege Orokorra, zeinari 105.bis 
artikulua gehitu baitio (osasun-ikerketako datuen tratamendua), eta pazientearen 
autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei 
buruzko Legea, zeinaren 16. artikuluko 3. apartatua –historia klinikoaren erabilerak– 
aldatzen baita. 

Osasun-arloko Estatuko eta Autonomia Erkidegoko legeria aztertutakoan, Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoak lege-babes nahikoa aurkitzen du Erregelamendu Orokorrean 
eta 3/2018 Lege Organikoan, eta horrekin batera apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoan, 
Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoan; urriaren 4ko 33/2011 Legean, 
Osasun Publikoari buruzkoan, urriaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legean, Pazientearen 
autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak 
arautzen dituenean; apirilaren 25eko 14/1986 Legean, Osasunari buruzkoan eta Euskadiko 
Osasun Antolamenduari buruzko Legean, Osasun Administrazioak COVID-19aren 
hedapenaren aurka borrokatzeko eta osasun publikoa zaintzeko beharrezko osasun-
tratamenduak egin ditzan. Hain zuzen ere, osasun-arloko lege horiek dira, interesdunek 
emandako adostasunarekin batera, Osasun Administrazioak aplikazio hori abian jartzearen 
ondorioz egin beharreko datuen tratamenduak legitimatzeko aldarrikatzen dituen oinarri 
juridikoak. 

Igorritako informazioan, zehazki «hartzaileen kategoriak» izeneko atala aztertutakoan, ez 
da behar bezain argi geratzen Osasun Ministerioaz (datu anonimizatuekin) eta Osakidetza-
Euskal Osasun Zerbitzuaz (app-aren erabiltzaileei laguntza ematen dieten osasun-arloko 
profesionalek trata ditzaten) gain, Estatuko Administrazioko eta EAEko Administrazioko 
beste osasun-erakunde eta organo batzuk izan ahal diren informazioaren hartzaile; halaber, 
ez da argi geratzen datuen komunikazio horiek zein oinarri juridikok legitimatuko lituzkeen. 

Beste alde batetik, informazioaren hartzaile dira positibo eman duten erabiltzaileen 
kontaktuak ere. COVID-19.eus app-ari esker erabiltzaileak hurbileko pertsonekin (familia, 
lagunak, lankideak) dauzkan harremanen zirkuluak sor daitezke, funtsean urruntze fisikoak 
daukan garrantziari buruz ohartarazteko, kutsatzea saihestea helburu dela; hala, zirkuluko 
pertsona bat kutsatzen bada, lehen mailako kontaktuak bakartu egingo lirateke, eta 
horretarako koloretako kode bat erabiliko litzateke.  Zirkulu horiek sortzeko, gehitu nahi 
dituzun pertsonen mugikorraren zenbakia eman behar da, eta gero zirkuluaren barruan 
dauden pertsonek jakingo dute besteek zein kutsatze-arrisku daukaten; orduan, gure iritziz, 
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halako tratamenduak legitimatzeko oinarri juridikoa interesdunen adostasuna izango 
litzateke.  

Horren haritik, ezinbestean gogorarazi behar da ezen, adostasuna tratamenduaren oinarri 
legitimatzailea izan dadin, adostasun horrek Erregelamendu Orokorrak ezarritako 
baldintzak bete behar dituela; hau da, adostasuna baieztapen-egintza argi bat izango da, 
erakusten duena interesdunaren borondate-adierazpen askea, zalantzarik gabea, zehatza 
eta arrazoitua, bera ukitzen duten datu pertsonalak tratatzea onartzen duena bete nahi diren 
xede zehatzetarako. Beraz, isiltasunaren, aurretik markatutako laukitxoen edo jarduera-
ezaren bidez ez da adostasunik adieraziko. Gainera, osasunari buruzko datuak tratatzen 
direnean, adostasun horrek esplizitua izan beharko du. Azkenik, honako hau nabarmendu 
behar da: tratamenduak helburu bat baino gehiago badu, guztietarako eman behar da 
adostasuna, eta interesdunak edozein unetan kendu ahalko du adostasun hori 
(Erregelamendu Orokorraren 32. kontuan hartuzkoa, 6.1 a), 7. eta 9.2 a) artikuluak). 

 

Helburua mugatzeko printzipioa 

Erregelamendu Orokorraren 5.1b) artikuluak helburua mugatzeko printzipioa arautzen du. 
Printzipio horren arabera, datuak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoei begira bilduko dira, 
eta, ondoren, ezin izango dira helburu horiekin bateragarriak ez diren moduetan tratatu.  

App-a COVID-19ak sorrarazitako pandemia geldiarazteko eta herritarren osasuna 
babesteko tresna da, eta funtzio ugari dauzka: COVID-19ari buruzko informazioa ematea, 
eta horren haritik aplikazioaren bitartez jakinarazpenak bidaltzea une bakoitzeko 
prebentzio-neurriei eta ebaluazio-neurriei buruz; autoebaulazioan aipatutako sintomak 
aztertzea, ebidentzia berriekin eguneratuta; aholku praktikoak eta gomendioak ematea; 
beharrezkoa izanez gero, proba diagnostiko baterako hitzordua kudeatzea eta osasun-
sistemarekin harremanetan jartzeko bidea ematea; datu osagarriak jakitea –esate baterako, 
patologiaren iraupena– eta osasun-sistemari kasuak aurkitzen laguntzea.  

Funtzio horiek betetzeaz gain, aurreikusten da datu horiek funtzio horiekin zuzeneko 
harremanik ez duten xedeetarako erabili ahal izatea, baina betiere COVID-19aren 
pandemiarekin lotuta, adibidez historiaren, estatistikaren edo zientziaren alorretako edo 
epidemiologia-ikerketako helburuetarako eta antzeko beste jarduera batzuetarako.  

Printzipio hori betetzeko, tratamenduaren xedeek argi eta garbi zehaztuta egon behar dute. 
Hori hala izanez gero, app-ean jasotako datuak ezin izango lirateke tratatu hasieran datuok 
biltzeko arrazoia izan zenaz beste helburu baterako, salbu eta hori legitimatzeko oinarri 
juridikoren bat egongo balitz. 

Hala ere, hasierako helburuekin bateragarria da datuak geroago ikerketa zientifiko, historiko 
edo estatistikoari begira erabiltzea (Erregelamendu Orokorraren 5.1.b) artikuluaren 
amaiera), baina tratamendu horiek Erregelamendu Orokorraren 89. artikuluko bermeen 
mendean egongo dira. Hau da, neurri tekniko eta antolakuntzakoak hartu beharko dira, datu 
pertsonalen minimizazioaren printzipioa gordetzeko. Horren haritik, 89. artikuluko 1. 
apartatuak seudonimizazioa aipatzen du, betiere beraren bidez helburu horiek lortu 
badaitezke eta, gainera, baldin eta helburu horiek lortu ahal badira interesdunak 
identifikatzen uzten ez duen edo jadanik uzten ez duen geroko tratamendu baten bidez. 
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Erregelamendu Orokorreko manu horrez gain, osasun-arloko ikerketarako berariazko manu 
bat dago, zehazki hamazazpigarren xedapen gehigarria (2. apartatua). Apartatu horretan 
ezartzen dira tratamendu hori gidatu behar duten irizpideak: 

«2. Irizpide hauek gidatuko dute osasun-ikerketako datuen tratamendua: 

a) Interesdunak edo, hala badagokio, haren legezko ordezkariak bere adostasuna 
eman ahalko du bere datuak osasun-ikerketako helburuetarako eta, bereziki, ikerketa 
biomedikorako erabil daitezen. Helburu horiek espezialitate mediko edo ikerkuntzako 
jakin bati lotuta dauden arlo orokorrekin erlazionatutako kategoriak besarkatu ahalko 
dituzte. 

b) Osasun-agintaritzek eta osasun publikoaren zaintzaren eskumenak dituzten 
erakunde publikoek ez dute ukituen baimenik beharko azterlan zientifikoak egiteko, 
osasun publikoaren aldetik egoera bereziki larria eta garrantzitsua bada. 

c) Osasunaren eta biomedikuntzaren arloko ikerketan datu pertsonalak berrerabiltzea 
zilegi eta bateragarritzat joko da baldin, behin helburu jakin baterako adostasuna lortuz 
gero, datuok erabiltzen badira hasierako azterlana zientifikoki sustraituta dagoen 
arloarekin erlazionatuta dauden helburuetarako edo ikerketa-arloetarako. 

Kasu horietan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
(EB) 2016/679 Erregelamenduak (pertsona fisikoak babesteari buruzko 
erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari 
dagokienez) 13. artikuluan xedatutako informazioa argitaratu beharko dute 
arduradunek, ikerketa edo azterlan klinikoa egiten den zentroaren web-orri 
korporatiboan, erraz ikusteko moduko toki batean, eta, hala badagokio, baita 
sustatzailearenean ere, eta informazio horren berri eman beharko diete ukituei, bide 
elektronikoen bitartez. Ukituek ez badute informazio hori eskuratzeko moduko 
bitartekorik, beste formaturen batean bidaltzeko eskatu ahal izango dute. 

Letra honetan adierazitako tratamenduetarako, aurrez ikerketarako etika-batzordearen 
aldeko txostena eskatu beharko da. 

d) Zilegi da datu pertsonal seudonimizatuak osasun-ikerketako helburuetarako eta, 
bereziki, ikerketa biomedikorako erabiltzea. 

Datu pertsonal seudonimizatuak osasun publikoko ikerketarako eta ikerketa 
biomedikorako erabili ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira: 

1.a Banaketa tekniko eta funtzionala, ikertzaile-taldearen eta seudonimizazioa egiten 
eta berridentifikazioa posible egiten duen informazioa kontserbatzen dutenen artean. 

2.a Datu seudonimizatuak egoera hauetan baino ez egotea ikertzaile-taldearen eskura: 

i) Konfidentzialtasuna gordetzeko eta berridentifikatze-jarduerarik ez egiteko 
berariazko konpromisoa dagoenean. 

ii) Segurtasun-neurri espezifikoak daudenean, berridentifikazioa eta baimenik ez duten 
hirugarren batzuen irispidea eragozteko. 

Datuak jatorrian berridentifikatzeari ekin dakioke, ikusten bada, datu seudonimizatuak 
darabiltzan ikerketa bat dela-eta, benetako arrisku zehatz bat dagoela pertsona baten 
edo pertsona multzo baten segurtasunarentzat edo osasunarentzat, edo mehatxu larri 
bat dagoela haien eskubideentzat, edo beharrezkoa dela osasun-asistentzia egoki bat 
bermatzeko. 

e) Datu pertsonalak osasun-ikerketako helburuetarako eta, bereziki, ikerketa 
biomedikorako erabiltzen direnean, (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 89.2 
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artikuluaren ondoreetarako, erregelamendu horren 15., 16., 18. eta 21. artikuluetan 
jasotako ukituen eskabideak kasu hauetan salbuetsi ahalko dira: 

1.a Eskubide horiek datu anonimizatuak edo seudonimizatuak darabiltzaten 
ikertzaileen edo ikerketa-zentroen aurrean zuzenean egikaritzen direnean. 

2.a Eskubide horiek egikaritzeak lotura duenean ikerketaren emaitzarekin. 

3.a Ikerketaren helburua oinarritzen denean Estatuaren segurtasunarekin, 
defentsarekin, segurtasun publikoarekin edo interes publiko orokorreko beste helburu 
batzuekin lotura duen funtsezko interes publiko batean, baldin eta, azken kasu 
horretan, salbuespena espresuki jasota badago lege mailako arau batean.  

f) (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 89. artikuluaren arabera, tratamendu bat egiten 
bada osasun publikoko ikerketaren helburuetarako eta, bereziki, ikerketa 
biomedikorako, zeregin hauek bete beharko dira: 

1.a Tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen arriskuak zehaztuko dituen inpaktuaren 
ebaluazioa, (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 35. artikuluak adierazitako kasuetan 
edo kontrol-agintaritzak ezarritako kasuetan. Ebaluazioak modu espezifikoan jasoko 
ditu datuen anonimizazioak edo seudonimizazioak ekar ditzakeen berridentifikazio-
arriskuak. 

2.a Ikerketa zientifikoa jardunbide kliniko egokiei buruzko kalitate-arauen mende 
jartzea eta, hala badagokio, nazioarteko jarraibideen mende. 

3.a Hala behar izanez gero, neurri egokiak jartzea bermatzeko ikertzaileek ez dutela 
irispiderik interesdunen identifikazio-datuetara. 

4.a Europar Batasunean kokatuta dagoen legezko ordezkari bat izendatzea, (EB) 
536/2014 Erregelamenduaren 74. artikuluaren arabera, saiakuntza kliniko baten 
sustatzailea Europar Batasunean kokatua ez badago. Legezko ordezkari hori (EB) 
2016/679 Erregelamenduaren 27.1 artikuluan adierazitako bera izan daiteke. 

g) Datu pertsonal seudonimizatuak osasun publikoko ikerketarako eta, bereziki, 
ikerketa biomedikorako erabili ahal izateko, aurrez araudi sektorialeko ikerketarako 
etika-batzordearen txostena beharko da. 

Batzorde hori ez badago, datuak babesteko ordezkariaren aldez aurretiko txostena 
eskatuko du ikerketaz arduratzen den entitateak, edo, halakorik ezean, (EB) 2016/679 
Erregelamenduaren 37.5 artikuluan adierazitako jakintzak dituen aditu baten txostena. 

h) Lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, osasunaren, biomedikuntzaren edo 
medikamentuen alorretako ikerketarako etika-batzordeek datuak babesteko ordezkari 
bat txertatu behar dute beren kideen artean, edo, halakorik ezean, (EB) 2016/679 
Erregelamenduaren gaineko ezagutza nahikoa duen aditu bat, datu pertsonalen edo 
datu seudonimizatu edo anonimizatuen tratamendua dakarten jarduerei ekiten 
dietenean. 

Legegileak ikerketa xede duen datuen tratamendua luze-zabal aztertzen du, eta bi alderdi 
nabarmendu ahal dira: ikerketa-lanean datu seudonimizatuak erabiltzea, eta bermeak hartu 
beharra; hain zuzen ere, berme horien artean nabarmendu ahal dugu eraginaren ebaluazioa 
egin beharra, eta horrez gain, ikerketarako etika-batzordearen txostena egin beharra edo, 
halako batzorderik ezean, datuak babesteko ordezkariaren aldez aurretiko txostena edo, 
azken kasuan, aditu baten txostena. 

Azkenik, gogora ekarri behar da iragan apirilaren 21ean Datuak Babesteko Europako 
Lantaldeak, Europar Batasun osoan datuen babeserako araudia modu koherentean 
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aplikatzen laguntzen duen Europako organismo independenteak 03/2020 Jarraibideak 
hartu zituela, COVID-19aren epidemiaren egoeran osasun-datuen tratamendua 
ikerketa zientifikorako egiteari buruz. Jarraibide horietan biltzen dira gidalerro egokiak, 
datuen tratamendu horiek (aztergai den kasuan gure iritziz datu horien erabilera bigarren 
mailakoa da, hasieran beste helburu baterako eskuratu direlako) datu pertsonalen babesari 
buruzko araudiarekin bat etor daitezen, besteak beste berariazko definizioei buruzko 
gidalerroak, tratamendua legitimatzen duten oinarriei buruzkoak, gardentasunerako, 
helburua mugatzeko eta datuak kontserbatzeko betebeharrei buruzkoak, minimizazioari eta 
segurtasun-neurriei buruzkoak eta interesdunen eskubideei buruzkoak. 

Jarraibide horiek honako lotura honetan daude eskuragarri: 

ttps://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en 

 

Gardentasunaren printzipioa 

Erregelamendu Orokorra indarrean jartzeaz batera, informatzeko betebeharra datu 
pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioetako bat bihurtu da. 
Gardentasunaren printzipioa Erregelamendu Orokorraren 5.1. a) artikuluan aldarrikatzen 
da, eta alde horretatik eskatzen da datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio 
guztia erraz eskuratzeko eran eta hizkera argia eta erraza erabilita eman dadila. 
Informazioaren gardentasuna lortzeko, pertsonei informazioa eman behar zaie, euren 
datuen tratamendua egin aurretik, Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluetan 
jasota dauden gai guztiei buruz, datuak interesdunak berak eman dituen ala ez kontuan 
hartuta. 

Printzipio horri dagokionez, nabarmendu behar da pertsonek aplikazioan alta eman baino 
lehen bete behar dela eginbehar hori. 

Nolanahi ere, ohartarazi behar da ezen gaur egun Sailaren webgunean argitaratuta dagoen 
app-aren pribatutasun-politikan bildutako informazioa, eta Bulegoak eskatuta emandako 
informazioa, ez datozela bat beti gai garrantzitsuetan (tratamendu-jarduera, datuen jatorria, 
hartzaileak…), eta desadostasun horiek zuzendu egin beharko direla. 

 

Minimizazioaren printzipioa 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5.1.c) artikuluan xedatuta dagoenaren 
arabera, tratatu beharreko datuak egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekoaren neurrira 
mugatuak izango dira, haien tratamenduaren helburuen arabera. 

Zilegitasunaren eta gardentasunaren printzipioekin batera, printzipio hori bereziki 
garrantzitsu bilakatzen da aztergai den kasuan. Printzipio hori betetze aldera, Osasun 
Administrazioak COVID-19.eus aplikazioarekin lortu nahi duen helburua betetzeko behar-
beharrezkoak diren datu pertsonalak soilik tratatu beharko ditu. Pertsonen pribatutasunean 
eskua sartuz gero, aurretiaz beharrezkotasun- eta proportzionaltasun-judizioa egin beharko 
da, eta haztapen hori aplikazioaren arduradunak egin behar du. 

Horregatik, aplikazioan jasotzen diren datuak berrikustea eta helburua lortzeko 
ezinbestekoak ez diren datuak baztertzea gomendatzen da. Horren haritik, nahitaez gogora 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
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ekarri behar da gauza bat: bete nahi den helburua datu anonimizatuekin lortzea badago, 
orduan ez da datu pertsonalik tratatu beharko. 

 

Zehaztasunaren printzipioa 

Erregelamendu Orokorrak 5.1.d) artikuluan dioenez, datuak zehatzak eta, beharrezkoa 
bada, eguneratuak izango dira, eta arrazoizko neurri guztiak hartuko dira luzamendurik gabe 
ezerezteko edo zuzentzeko zehaztugabeak diren datu pertsonalak. 

Informazioaren fidagarritasuna app-aren helburuak lortzeko funtsezko balioa da. Hain zuzen 
ere, aplikazioaren erabilera-baldintzetan ezartzen diren betebeharretako bat da 
erabiltzaileek betiere informazio erreala, egiazkoa eta eguneratua emango dutela. 

Era berean, app-aren arduradunak «COVID-19.eus» aplikazioan tratatu beharreko 
informazioa benetakoa dela bermatu beharko du. 

 

Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5.1 f) artikuluak xedatzen duenez, datu 
pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioetako bat osotasunaren eta 
konfidentzialtasunaren printzipioa da. Printzipio horren arabera, behar bezala segurtatzeko 
moduko tratamendua jasoko dute datu pertsonalek, baimenik gabeko edo legez kontrako 
tratamenduaren aurkako babesa eta datuok ustekabean galdu, suntsitu edo kaltetzearen 
aurkako babesa barne, horretarako neurri tekniko eta antolakuntzako neurri egokiak 
erabiliz. 

Segurtasun-neurriei buruzkoa ez ezik, printzipio hori informazioa irispidean izateko politikei 
buruzkoa ere da; politika horiek betiere baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduak 
galarazi beharko dituzte. 

Datuak Babesteko Erregelamenduak taxutzen duen segurtasun-sistemak oinarrian ez 
dauzka jada Datuak Babesteko Lege Organiko indargabetuan xedatzen ziren segurtasun-
mailak –oinarrizko maila, bitarteko maila eta goreneko maila–; aitzitik, tratamenduaren 
arduradunak, arriskuak baloratu ostean (arriskuen azterketa), aurreikusitako 
tratamenduaren arabera beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolakuntzakoak zehaztuko 
ditu (Erregelamendu Orokorra, 83. kontuan hartuzkoa eta 32. artikulua). 

Hala ere, tratamenduaren arduradunak Administrazio Publikoak direnean, arduradun horiek 
Segurtasunaren Eskema Nazionalean dauden segurtasun-neurrietatik dagozkienak 
aplikatu beharko dizkiete datu pertsonalen tratamenduei (3/2018 Lege Organikoaren 
lehenengo xedapen gehigarriko 2. apartatua). 

Halaber, lehenengo xedapen gehigarri horren arabera, baldin hirugarren batek zerbitzu bat 
ematen badu emakida bidez, kudeaketa-gomendio bidez edo kontratu bidez, segurtasun-
neurriak jatorriko administrazio publikoarenak izango dira eta urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege 
Dekretuak arautzen duen Segurtasunaren Eskema Nazionalera egokituko dira. 

Kasu honetan, Osasun Administrazioak dio Segurtasunaren Eskema Nazionalaren neurri 
guztiak inplementatu direla eta aplikazioen eta zerbitzarien arteko komunikazio guztiak 
zifratuta daudela. Osasun Administrazioak halaber dio sistemetara sartzeko zifratutako VPN 
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bat erabiltzen dela sistema militarizatu batean, sistema hori pertsona gutxi batzuentzat 
eskuragarri dagoela, datu-baseak sistema isolatu batean daudela eta sistema isolatu hori 
VPN bidez soilik erabil daitekeela. 

Printzipio horri dagokionez, eta segurtasun-etenen arloan, komenigarria da gogora ekartzea 
Erregelamendu Orokorraren 33.1 artikuluak ezartzen duen betebeharra:«Datu pertsonalen 
segurtasuna urratuz gero, horren berri emango dio tratamenduaren arduradunak 55. 
artikuluaren arabera eskudun den kontrol-agintaritzari, atzerapen bidegaberik gabe eta, 
ahal bada, urraketaren berri jaso eta 72 ordu baino lehen, salbu eta segurtasunaren urraketa 
horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako arriskurik ekartzea aski gertagaitza 
izaten bada. Jakinarazpena ezin bada 72 ordu baino lehenago egin, atzerapen horren 
arrazoiak erantsi beharko zaizkio». 

Gainera, eta 3/2018 Lege Organikoaren 34.1 artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, datu 
pertsonalen segurtasunaren urraketak arrisku handia ekar badiezaieke pertsona fisikoen 
eskubide eta askatasunei, horren komunikazioa bidali beharko dio interesdunari 
tratamenduaren arduradunak, atzerapen bidegaberik gabe. 

 

Kontserbazio-epea mugatzearen printzipioa. Erregelamendu Orokorraren 5.1. e) 
artikuluan ezarritako printzipio horrek xedatzen duenez, datuak «datu pertsonalen 
tratamenduaren helburuei begira interesdunak identifikatzeko beharrezkoa den baino 
denbora gehiago ez edukitzeko moduan egongo dira…».  

Erregelamenduak printzipio horren eta lortu nahi den helburuaren arteko lotura ezartzen du, 
eta aztergai den app-ak printzipio hori errespetatzen du; izan ere, dioenez, aplikazioak lortu 
nahi dituen helburuetarako beharrezkoak diren bitartean soilik gordeko dira datuak, betiere 
urtebeteko mugarekin. 

 

Erantzukizun proaktiboaren printzipioa 

Erantzukizun proaktiboaren printzipioa Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 
dakarren berrikuntzarik handiena da; 5.2 artikuluan xedatzen du tratamenduaren 
arduradunak gainerako printzipioak bete behar dituela, eta betetzen direla frogatzeko 
moduan egon behar duela. 

Horri dagokionez, erantzukizun proaktiboaren printzipioa adierazten duten bi printzipio 
gogorarazi behar dira: diseinutik abiatutako babesa eta lehenetsitako babesa, 
Erregelamendu Orokorraren 25. artikuluak arautzen dituen horiek, alegia. 

Diseinutik abiatutako datuen babesaren printzipioaren arabera, tratamenduaren 
arduradunak hasieratik, hau da, aurreikusitako tratamenduaren helburuak eta bitartekoak 
ezartzerakoan nahiz tratamendua bera egitean, arrazoizko neurri tekniko eta 
antolakuntzakoak hartuko ditu Erregelamenduak eskatutako printzipioak aplikatzeko eta 
interesdunaren eskubideak babesteko. Lehenetsitako erantzukizunaren printzipioari 
dagokionez, arrazoizko neurri tekniko eta antolakuntzakoak hartu behar dira bermatzeko 
datu pertsonalak, lehentasunez, ez direla egongo pertsona fisikoen kopuru zehaztugabe 
baten irispidean, pertsonaren esku-hartzerik gabe. 
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V 
GEOLOKALIZAZIO-DATUAK 

Identifikazio-datuak eta osasunari buruzko datuak tratatzeaz gain, Osasun Administrazioak 
GPS lokalizazioko datuak erabat anonimizatuta erabiltzeko aukera planteatzen du, app-
aren erabiltzailea non ibili den detektatu ahal izateko eta, hala, pandemiaren transmisio-
bektore bat ezarri ahal izateko. 

Igorritako informazioak dioenez, datu horiek eta identifikazio-datuak eta izaera klinikoko eta 
laguntza-izaerako datuak bereizita egongo lirateke, eta inola ere ez lirateke erabiliko etxean 
dagoen erabiltzailea nor den zehazteko. Osasun Administrazioak azaltzen duenez, halaber, 
kokapenari buruzko datuak ez dira gordetzen, eta gaur egun ere ez dira erabiltzen, eta 
aplikazioa erabiltzen jarraitzeko erabiltzaileek ez dute zertan onartu aplikazioak euren 
kokapenari buruzko datuak geolokalizazio bidez eskuratzea.  

Horri dagokionez, lehenengoz nabarmendu behar da COVDI-19a hedatzearen aurka 
borrokatzeko telefono mugikorrak erabiliz gero pertsonen pribatutasun-eskubidea bermatu 
behar dela. Asiako herrialdeetan garatutako aplikazio batzuek agintariei aukera ematen 
diete pertsonen kokalekuaren eta lehenago izandako harremanen jarraipena egiteko eta 
konfinamendu-eginbeharrak bete dituzten egiaztatzeko, eta horrek haien eskubideak larriki 
urratzen ditu. 

Espainiako Estatuan ere, Europa osoan bezala, mugikorretarako aplikazio ugari, publikoak 
zein pribatuak, garatzen ari dira COVID-19a geldiarazteko, eta ebatzi behar da tresna 

Laburbilduta, datuen babesaren printzipioak bete behar direla hartu behar da kontuan 
«COVID-19.eus» aplikazioaren hasierako diseinua egiten denetik. 

 

Datu-babesaren gaineko eraginaren ebaluazioa 

Eraginaren ebaluazioa da Europar Batasuneko legegileak, erantzukizun proaktiboaren 
printzipioa betetzeko, tratamenduaren arduradunen esku jarri duen tresnetako bat. 
Printzipio horrek, hain zuzen ere, erregelamenduaren aginduak betetzera ez ezik betetzeko 
moduan daudela frogatzera behartzen ditu arduradun horiek.  

Ebaluazio hori eskatzen da tratamendu-eragiketek arrisku handia ekar badiezaiekete 
pertsona fisikoen eskubide eta askatasunei eta, kasu horietan, tratamenduaren 
arduradunak eragin hori ebaluatu beharko du datuak tratatzen hasi aurretik.  

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak zehazten du zein eragiketatan den 
beharrezkoa beti eraginaren ebaluazio hori eta, horien artean, datu-kategoria berezien 
eskala handiko tratamendua aipatzen du (Erregelamendu Orokorraren 35.3b) artikulua). 

Kasu honetan, «COVID-19.eus» app-a abian jarriz baliteke osasunari buruzko datuen 
eskala handiko tratamendua egitea; beraz, gure iritziz, aplikazioaren arduradunak 
eraginaren ebaluazio hori eduki beharko luke, Erregelamendu Orokorraren 35.7 artikuluak 
eskatzen duen edukiarekin. Hala ere, ez dakigu ebaluazio hori egin den ala ez, eskatu arren 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoari ez baitzaio horri buruz informaziorik igorri. 
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teknologiko horiek zein baldintzatan errespetatuko dituzten pertsonen banakako 
eskubideak. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak ondo daki osasun-larrialdiko egoera batean gaudela 
eta lehentasuna biztanleen osasuna babestea dela, eta horretarako beharrezkoa izan 
daiteke eskubideak eta askatasunak mugatuko dituzten neurri batzuk hartzea.  

Apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoaren, osasun publikoaren arloko neurri bereziei 
buruzkoaren bigarren artikuluak dioenaren arabera, «osasun-agintaritza eskudunek 
osasun-azterketak, tratamenduak, ospitaleratzeak edo kontrolerako neurriak hartu ahal 
izango dituzte, baldin eta arrazoizko zantzuak ikusten badituzte biztanleriaren osasunerako 
arriskua dagoela pentsatzeko, pertsona edo pertsona-talde baten osasun-egoera jakin bat 
dela medio edo jarduera baten osasun-baldintzak direla medio». 

Lege horrek hainbat neurri xedatzen du pertsona batentzat edo pertsona-multzo batentzat. 
Neurri horiek osasun-agintaritzak hartzen ditu osasun publikoa bermatzeko beharrezkotzat 
jotzen dituelako eta, askatasuna edo oinarrizko beste eskubide bat kentzea edo mugatzea 
dakartenean, epaitegien baimena edo berrespena beharko dute (Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioaren Legea, 8.6 artikulua).  

Lege Organiko horren hirugarren artikuluak, berriz, honako hau xedatzen du: «Gaixotasun 
transmitigarriak kontrolatzeko, osasun-agintaritzak, prebentzio-ekintza orokorrak egiteaz 
gain, neurri egokiak hartu ahal izango ditu, gaixoak, haiekin kontaktuan dauden edo egon 
diren pertsonak eta haien hurbileko ingurunea kontrolatzeko, bai eta arrisku transmitigarrien 
kasuan beharrezkotzat jotzen direnak kontrolatzeko ere». 

Osasun-agintaritzak banakako neurriak har ditzake osasun publikoa bermatzeko, baina 
neurri horiek biztanle guztiei aplikatu nahi bazaizkie, lege-mailako arau batean aurreikusi 
beharko dira, pertsonen eskubideak behar bezala bermatzeko. 

Alde horretatik, lehenago esan dugunez, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak eta 
3/2018 Lege Organikoak, eta horiekin batera 3/1986 Lege Organikoak eta aipatu diren 
osasun-arloko beste lege batzuek, babes nahikoa ematen diete osasun-agintaritzei 
ezinbestekoak diren osasun-datuak tratatzeko, helburua izanik COVID-19 aurka 
borrokatzea eta biztanleen osasuna babestea. 

Orain Osasun Administrazioak planteatzen du Covid-19.eus aplikazioak erabiltzaileen 
mugimenduei buruzko datuak tratatu ahal izatea, erabiltzaileak telefono mugikorraren 
bitartez geolokalizatu ahal izatea non ibili diren detektatu ahal izateko eta, hala, 
pandemiaren transmisio-bektore bat ezartzeko. 

Bulegoari igorri zaion informazioaren arabera, GPS lokalizazioko datuak erabat 
anonimizatuta erabiliko lirateke eta inola ere ez lirateke erabiliko erabiltzailea bere etxean 
dagoen ala ez jakiteko. 

Osasun Administrazioak bere txostenean azaltzen duenez, halaber, kokapenari buruzko 
datuak ez dira gordetzen, eta gaur egun ere ez dira erabiltzen, eta aplikazioa erabiltzen 
jarraitzeko erabiltzaileek ez dute zertan onartu aplikazioak euren kokapenari buruzko datuak 
geolokalizazio bidez eskuratzea. 

Egiten zaigun lehenengo galdera da ea erabili beharreko GPS lokalizazioko datuak soil-
soilik datu anonimizatuak izango liratekeen. 
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Igorritako informazioan agertzen denez, lokalizazioko datu horiek identifikazio-datuetatik eta 
izaera klinikoko eta laguntza-izaerako datuetatik bereizita egongo lirateke.  

Oso garrantzitsua da nabarmentzea ez direla gauza bera datu anonimizatua eta datu 
seudonimizatua. Datu anonimizatuak direla esan dezakegu soilik guztiz ezinezkoa denean 
datua eta datu horren titularra lotzea, hau da, pertsona bat datu horren bitartez berriro 
identifikatzea ezinezkoa denean. Baina aplikazioaren erabiltzaileen GPS lokalizazioko 
datuak identifikazio-daturik gabe, datu horietatik bereizita, baina datuen arteko lotura 
ezabatu gabe erabiltzen badira, ez dugu datu anonimizaturik izango; aitzitik, datu 
seudonimizatuak izango ditugu.  

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak gure legerian «seudonimizazioa» terminoa 
sartzen du, eta 4.5) artikuluan honela definitzen du: «informazio osagarria erabili ezean datu 
pertsonalak interesdun jakin bati ezin egoztea posible egiten duen datu pertsonalen 
tratamendua, betiere informazio osagarri hori bereiz kontserbatzen bada eta datu 
pertsonalak pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati ez zaizkiola egotziko 
bermatzen duten neurri tekniko eta antolamenduzkoak betetzen baditu». 

Prozesu hori jatorrizko informazioa bereiztean datza, eta halako moduz bereizten da non 
ezinezkoa den pertsona fisikoak identifikatzea informazio hori berriro lotzen edo elkartzen 
ez bada. Beraz, seudonimizazioaren alderantzizko prozesua eginez, identifikatutako 
pertsona fisikoaren datua berriro eskuratu ahalko litzateke. Datuak babesteko 
Erregelamendu Orokorrak prozesu hori datu pertsonalen tratamenduei segurtasuna eta 
konfidentzialtasuna eransteko aproposa den teknika edo neurri batekin parekatzen du; 
teknika edo neurri horrek datu pertsonalen eta datuek identifikatzen duten pertsonaren 
artean dagoen lotura murrizten du, halako moldez non informazio gehigarria nahitaez erabili 
beharko litzatekeen datu horiek pertsona bati esleitzeko.  

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean seudonimizazioa datu pertsonalak 
babesteko neurri bat da, ukitutako interesdunentzako arriskuak murriztea eta 
tratamenduaren arduradunei eta eragileei datuak babesteko eginbeharrak betetzen 
laguntzea xede duena (28. kontuan hartuzkoa). Hala ere, kontuan hartu behar da gauza 
bat: informazio seudonimizatuak interesduna zuzenean identifikatzeko biderik eman ez 
arren, datu pertsonal seudonimizatuak  «pertsona fisiko identifikagarri bati buruzko 
informaziotzat jo behar dira» (Erregelamendu Orokorraren 26. kontuan hartuzkoa); beraz, 
datu horiek datu pertsonalak dira eta, horrenbestez, datuak babesteko araudian babestu 
beharrekoak. 

Komenigarria da gogora ekartzea datu-babesaren printzipioen mendean erabat dagoen 
tratamendua dela anonimizazio-prozesua bera. 

Baina aurreko guztiaz gain, kasu honetan, datu-babesa ez litzateke izango ukitutako 
eskubide bakarra; aitzitik, Espainiako Konstituzioaren 18.3 artikuluan bermatzen den 
telekomunikazioen sekretuaren eskubidea ere ukituko litzateke, eta eskubide hori alarma-
egoera batean ezin da murriztu, ekainaren 1eko 4/81 Legean bertan –zehazki 11. 
artikuluan– ondorioztatzen denez. 

Gailu mugikorren datuen tratamendua eraentzen du Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2002ko uztailaren 12ko 2002/58/EE Zuzentarauak, Komunikazio 
Elektronikoen Sektoreko Datu Pertsonalak Tratatzeari eta Intimitatea Babesteari buruzkoak 
(Pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko zuzentaraua).  
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Zuzentarau horren 5. artikuluak, komunikazioen konfidentzialtasunari buruzkoak, hainbat 
tratamendu debekatzen du, besteak beste erabiltzaileak ez diren beste pertsona batzuek 
komunikazioak eta komunikazio horiei lotutako trafiko-datuak biltegiratzea edo horien 
gainean beste mota bateko esku-hartze edo zaintzak egitea, interesdun diren erabiltzaileen 
adostasunik gabe, salbu eta pertsona horiek legez hala egiteko baimena badute 15. 
artikuluko 1. apartatuaren arabera. 

Bestalde, Zuzentarauaren 15.1 artikuluak arautzen du Estatu kideek zein kasutan hartu 

ahalko dituzten legezko neurriak Zuzentarauaren 5. artikuluan –beste batzuen artean– 
ezartzen diren eskubide eta eginbeharren norainokoa murrizteko, murriztapen hori gizarte 
demokratiko batean neurri beharrezko, neurrizko eta egokia denean segurtasun nazionala, 
defentsa edo segurtasun publikoa babesteko edo delituak prebenitu, ikertu, deskubritu eta 
persegitzeko. 

Zuzentarauaren 15.1 artikulu horren arabera, geolokalizazio-datuen tratamendua osasun 
publikoaren eremuaren barruan interes publikoko arrazoiengatik ezingo litzateke babestu, 
eta halako arrazoiak ez dira sartzen manu horretan ezta, horrenbestez, Erregelamendu 
Orokorraren 6.1e) eta 9.2i) artikuluetan eta apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoaren, 
Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoaren hirugarren artikuluan ere. 

HORRENBESTEZ, arau orokor gisa, lokalizazio-datuak erabiltzaileen aurretiazko 
adostasunarekin soilik tratatu ahalko dira, eta borondate-adierazpen horrek, 
tratamenduaren oinarri legitimatzaile gisa baliozkoa izateko, Erregelamendu Orokorrean 
ezarritako baldintza guztiak bete beharko ditu (adierazpen askea, zalantzarik gabea, 
zehatza eta arrazoitua, zeinaren bidez, egintza positibo argi bat eginez, interesdunak datu 
pertsonal horiek tratatzea onartzen baitu), eta interesdunak edozein unetan adostasun hori 
kentzeko eskubidea izango du. Jakina, datu erabat anonimoak erabiliko balira ez litzateke 
beharrezkoa izango adostasun hori. 

Baina auzia ez datza soilik ukituek adostasuna eman behar horretan, baizik eta zehaztean 
ea geolokalizazioa COVID-19.eus app-aren bidez bete nahi diren helburuak lortzeko neurri 
beharrezko eta neurrizkoa den, eta erantzuna aurkitzeko Europako Batzordeak eta Datuak 
Babesteko Europako Lantaldeak emandako gomendio, orientabide eta gidalerroetara jo 
behar dugu. 

Zehazki, honako hau dugu ekartzen dugu harira: 2020/518 (EB) Gomendioa, 
Batzordearena, 2020ko apirilaren 8koa, COVID-19aren krisia ebazteko eta gainditzeko 
teknologiaren eta datuen erabilera xede duten Batasuneko tresna batzuen multzoari 
buruz, bereziki aplikazio mugikorrei eta mugikortasunari buruzko datu anonimizatuen 
erabilerari dagokienez. 

Gomendio horretan biltzen dira aurtengo martxoan Datuak Babesteko Europako Lantaldeak 
nahiz Datuak Babesteko Europako Ikuskatzaileak azaldutako gogoetak, eta gainera, 
printzipio orokor batzuk ezartzen dira, gaur egungo krisiari erantzun behar dioten teknologia 
eta datu digitalak erabiltzeko baterako ikuspegiaren gidari, arreta bi alderditan jarrita; hona 
hemen alderdi horiek: 

1.- Aplikazio mugikorren erabilerari buruzko Europa osoko ikuspegia, Europar Batasunean 
koordinatua, helburu duena herritarrak trebatzea gizarte-urruntzeko neurri efikazago eta 
espezifikoagoak hartzeko, bai eta alerta- eta prebentzio-lana egitea eta kontaktuen 
jarraipena egitea, hori guztia COVID-19 gaixotasunaren hedapena murrizteko. 
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2.- Baterako plan bat, biztanleriaren mugikortasunari buruzko datu anonimizatu eta 
erantsiak erabiltzeko, helburuak direla gaixotasunaren bilakaera modelizatzea eta 
aurresatea, Estatu kideek hainbat neurriri buruz –gizarte-urruntzea eta konfinamendua, 
esaterako– hartzen dituzten erabakien efikazia kontrolatzea, eta informazioa lortzea 
COVID-19aren krisitik irteteko estrategia koordinatu bat egite aldera. 

Lantaldearen iritziz, teknologiaren eta datuen erabilerarako tresnak garatzeko prozesu 
osoan gauzarik garrantzitsuena izan behar du oinarrizko eskubideen errespetuak, bereziki 
pribatutasunaren eta datu-babesaren errespetuak eta zaintzaren eta estigmatizazioaren 
prebentzioak, eta errespetu hori lortzeko honako hau egin beharko da: - datu pertsonalen 
tratamendua soilik COVID-19aren aurka borrokatzeko egin; - datuen tratamendua egiteko 
beharrizana aldiro berrikusi, eta tratamendua behar-beharrezkoa ez denean tratamendua 
bertan behera utziko eta datuak suntsituko direla bermatu. 

Lantaldearen iritziz, Europa osoko ikuspegia hartzeko zehaztapen tekniko batzuk ezarri 
behar dira informaziorako, alertarako eta jarraipenerako aplikazio mugikorren efikazia 
hobetzeko; neurri batzuk hartu behar dira Batasuneko Zuzenbidearekin bat ez datozen 
aplikazioak ugaritu ez daitezen; aplikazioaren funtzionamenduari buruzko informazioaren 
elkartrukerako jardunbide egokiak eta mekanismoak identifikatu behar dira, eta 
epidemiologia-erakunde publikoekin nahiz osasun publikoari buruzko ikerketa-instituzioekin 
datuak konpartitu behar dira. Horrez gain, Lantaldeak uste du aplikazioek 
elkarreragingarriak izan behar dutela mugaz gaindiko egoerak gertatuko direla aurreikusten 
denean. 

COVID-19aren arloko ohartarazpen eta prebentziorako app mugikorrei dagokienez, 
Lantaldeak dio oinarrizko eskubideak errespetatu behar direla eta estigmatizazioa saihestu 
behar dela; intrusiboak izan ez arren efektiboak izango diren neurriak (adibidez 
hurbiltasunari buruzko datuak hartu) eta teknologia egokiak (adibidez, energia-kontsumo 
txikiko Bluetootha) lehenetsi behar direla; gailu mugikorraren biltegiratzean enkriptatze-
teknikak aplikatu behar direla; eta ahal dela, lokalizazio-datuen tratamendua saihestu behar 
dela, bai eta, aitzitik, ahal den guztietan datu anonimoak eta erantsiak erabili. Lantaldeak 
dioenez, halaber, pribatutasuna konfiguratzean gardentasuna behar da, ez soilik datuen 
babesaren arloko eginbeharra den aldetik, baizik eta horrez gain herritarren artean 
konfiantza sortzeko bidea delako, eta pandemia kontrolpean dagoenean datu pertsonalak 
ezabatu beharko dira. 

Gomendio hori honako lotura honetan dago eskuragarri: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-recommendation-use-
mobile-data-response-pandemic. 

Gomendio horretan, Europako Batzordeak iragarri zuen beste orientabide batzuk 
argitaratuko zituela, bereziki arlo honetan aplikazioen erabilerak intimitaterako eta datu 
pertsonalen babeserako dauzkan ondorioei buruz eta, azkenik, iragan apirilaren 17an, 
Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen Jakinarazpena, 
zeinaren bidez orientabideak ematen baitira COVID-19aren pandemiaren aurkako 
borrokarako aplikazio mugikorrei buruz, datuen babesaren arloan (2020/C 124 I/01). 

Orientabide horiek prestatzerakoan kontuan hartzen da datuak Babesteko Europako 
Lantaldearen ekarpena, eta zehaztu egiten da zein ezaugarri eta baldintza bete behar 
dituzten aplikazioek, pribatutasunaren eta datuen babesari buruzko araudiaren arloko 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-recommendation-use-mobile-data-response-pandemic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-recommendation-use-mobile-data-response-pandemic
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Europar Batasuneko legeria bete dadila ziurtatzeko, bereziki Erregelamendu Orokorra eta 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko uztailaren 12ko 2002/58/EE Zuzentaraua, 
pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzkoa (AO, L 201, 2002-7-31koa).  

Orientabideak juridikoki ez dira lotesleak, eta ez dute galarazten Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren, Europar Batasuneko Zuzenbidea aginduzko eran interpreta dezakeen 
erakunde bakarraren eginkizuna. 

COVID-19aren aurkako borrokarako borondatez erabil daitezkeen aplikazioei buruzko 
orientazioak dira, betiere aplikazioek honako funtzio hauetako bat edo batzuk badituzte: 
Pertsonei pandemiaren gaineko informazioa ematea; autoebaluaziorako eta orientaziorako 
galde-sortak eskura jartzea; infektatutako pertsona batengandik hurbil egon diren pertsonei 
ohartaraztea edo medikuen eta pazienteen arteko komunikaziorako gune bat eskura jartzea  

Europar Batasuneko herritarrek aplikazio horien gaineko konfiantza izateko eta erreparorik 
gabe erabiltzeko, Batzordearen ustez, hauek dira beharrezko baldintzak: 

 Osasun-agintaritzek izan beharko dute tratamenduaren arduradun. 

 Erabiltzaileek euren datu pertsonalak kontrolpean izan behar dituzte. Horregatik: 

- Aplikazioa borondatez instalatu behar da, eta ez deskargatzea edo ez erabiltzea 
erabakitzen dutenek ez dute zertan ondorio negatiborik jasan. 

- Erabiltzaileak gai izan beharko luke app-aren funtzio bakoitzari modu 
independentean adostasuna emateko, funtzio horietako bakoitzean 
tratamenduaren helburua diferentea izango litzatekeelako.  

- Helburua ikerketa zientifikoak eta estatistikak egitea denean, helburu hori 
helburuen jatorrizko zerrendan agerrarazi beharko da eta erabiltzaileei argi eta 
garbi komunikatu beharko zaie. 

- Hurbiltasun-datuak erabiltzen badira, erabiltzailearen gailuan gorde beharko 
lirateke, eta pertsona infektatuta dagoela baieztatuz gero soilik konpartitu 
beharko lirateke osasun-agintaritzekin, betiere pertsonaren adostasunarekin. 

- Osasun-agintaritzek erabiltzaileei beharrezkoa den informazio guztia eman 
behar diete euren datuen tratamenduari buruz (Erregelamendu Orokorraren 12. 
eta 13. artikuluak eta pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko 
Zuzentarauaren 5. artikulua). 

- App-aren erabiltzaileek euren eskubideak egikaritu ahalko dituzte 
Erregelamendu Orokorraren arabera eta, eskubide horiek murriztuz gero, 
murriztapen horiek ezinbesteko eta neurrizko izan beharko dute, eta gainera 
legean aurreikusita egon. 

- Pandemia kontrolpean dagoenean, beranduenez, aplikazioak desaktibatu 
beharko lirateke. Erabiltzaileak aplikazioa desinstalatze hutsak ez du esan nahi 
desaktibatu denik. 

 Osasun-arloko interes publikoaren babespean datuak tratatzeko, datuen titularren 
eskubide eta askatasunak gordetzeko neurri espezifiko eta egokiak jasoko dituen lege 
bat beharrezkoa da, baina pertsonak oraindik ere aske dira erabakitzeko aplikazioa 
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instalatuko duten eta euren datuan osasun-agintaritzekin konpartituko dituzten. Beraz, 
erabiltzaileak aplikazioa desinstalatzeagatik ez du zertan ondorio negatiborik jasan. 

 Aplikazioek tratatuko dituzten datu pertsonalak lortu beharreko xedeetarako egokiak, 
nahikoak eta ezinbestekoak izango dira (minimizazioaren printzipioa). 

- App-ak soilik informaziorako badira, ez dute zertan datu pertsonalik eman. 

- Sintomak egiaztatzeko edo telemedikuntzarako badira, ez da beharrezkoa 
izango gailuaren jabearen kontaktu-zerrenda irispidean izatea. 

- Funtzioa kontaktuen jarraipena egitea eta alertak zabaltzea bada, eta 
kutsatutako pertsona batekiko hurbiltasuna eta harreman estuak neurtzeko eta 
negatibo faltsuen arriskua minimizatzeko, berresten da komenigarria dela 
Bluetooth teknologia erabiltzea, pertsonen arteko harremanen ebaluazio 
zehatzagoa ematen duelako, beste teknologia batzuen aldean, adibidez 
geolokalizazio-datuen aldean (GNS/GPS edo gailu mugikorren lokalizazio-
datuak), azken horiek ez baitira hain zehatzak. 

- Europako Batzordearen iritziz, lokalizazio-datuak ez dira beharrezkoak 
kontaktuen jarraipena egiteko, eta egoera honetan ez erabiltzea 
gomendatzen du, halako datuen helburua ez delako pertsonen mugimenduei 
jarraitzea, ezta erabakitako murriztapenak bete daitezela kontrolatzea ere. 

- Hurbiltasun-datuak sortu eta tratatu beharko lirateke baldin eta benetako 
infekzio-arriskua badago, kontuan hartuta harremanaren hurbiltasuna eta 
iraupena. 

- Infektatutako pertsonen identifikatzaileak euren jabetzako gailuetan gordetzea, 
osasun-agintaritzek eskura daukaten zerbitzari batean gorde beharrean, 
egokiagoa litzateke minimizazioaren printzipioari begira. (“Tratamendu 
deszentralizatua” deitzen zaio horri). 

- Infektatutako pertsonaren identitatea ez litzaieke jakinarazi beharko harekin 
harremanetan egon diren pertsonei (nahikoa izango litzateke haiei jakinaraztea 
infektatutako pertsona batekin harremanetan egon direla), eta harreman horien 
uneari eta lekuari buruzko datuak ere ez lirateke gorde beharko.  

- App-ak ohartarazi behar die infektatutako pertsona batekin harreman estuan 
egon diren pertsona horiei, osasun-agintaritzak infekzioa baieztatu ondoren. 

 Datuen segurtasuna bermatu behar da, eta hori lortzeko gomendatzen da datuak 
erabiltzailearen terminalean gordetzea eta datu horiek teknika kriptografiko 
aurreratuen bidez zifratzea. Zerbitzari zentral batean gordetzen badira, zerbitzarirako 
irispidea izateko aurretiaz erregistroa egin beharko litzateke, baita administrazio-
irispidea balitz ere. 

 Hurbiltasun-datuak erabiltzailearen terminalean soilik sortu eta gorde beharko lirateke, 
formatu zifratu eta seudonimizatu batean. Hirugarrenek egindako jarraipena 
baztertzen dela bermatzeko, Bluetootha beste lokalizazio-zerbitzu batzuk aktibatu 
gabe pizteko aukera egon beharko litzateke. 

 Lantaldeak gomendatzen du aplikazioaren iturri-kodea argitaratzea eta berrikusteko 
eskuragarri egotea. 
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 Gailu pertsonaletik osasun-agintaritzei egindako transmisio guztiak zifratu beharko 
lirateke. 

 Estatuko legerian ezarrita dagoenean jasotako datuak ikerketa zientifikorako ere 
tratatu ahal direla, hasieran seudonimizazioa erabili beharko litzateke. 

 Datu pertsonalak ezinbestekoa den denboran gorde behar dira, ez gehiago. 

 Aplikazioak garatzean eta aplikazio horien hedapenaren segimendua egitean datuak 
babesteko agintaritzek parte hartu behar dute, eta haiei kontsultatu behar zaie. 

 

Datuak Babesteko Europako Lantaldea 

2020ko apirilaren 21ean Datuak Babesteko Europako Lantaldeak 4/2020 Jarraibideak, 
COVID-19aren epidemiaren egoeran lokalizazio-datuak eta trazabilitaterako 
aplikazioak erabiltzeari buruzkoak eman zituen. 

Jarraibide horietan honako printzipio hauek ezartzen dira: 

1.Birusaren hedapena modelizatuz pandemiaren aurka emandako erantzunean 
laguntzeko erabili behar dira lokalizazio-datuak, konfinamenduko neurrien efikazia 
orokorra ebaluatzeko; 

2.Kontaktuen jarraipenaren helburua da birusaren eramaile baieztatua den 
norbaitengandik oso hurbil egon diren pertsonei informazioa ematea, transmisio-kateak 
ahalik eta lasterren hausteko.  

Lokalizazio-datuen iturriei dagokionez, Lantaldeak gogora ekartzen du komunikazio 
elektronikoetako zerbitzuen hornitzaileek emandako lokalizazio-datuen tratamendua 
pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko Zuzentarauaren 6. eta 9. artikuluetan 
azaltzen diren mugen mendean dagoela. Horrek esan nahi du datuak agintaritzei edo 
hirugarren batzuei transmititu ahal zaizkiela hornitzaileak anonimizatu dituenean, ez 
lehenago, edo bestela, erabiltzailearen terminalaren kokaleku geografikoa adierazten duten 
datuen kasuan –halakoak ez dira trafiko-datuak–, erabiltzaileen adostasuna dagoenean 
aurretiaz. 

Terminaletatik zuzenean hartutako informazioari dagokionez –lokalizazio-datuak barnean 
direla–, Zuzentarauaren 5. artikuluko 3. apartatua aplikatu behar da; beraz, informazioa 
erabiltzailearen gailuan gordetzea edo jada gordeta dagoen informazioa eskuratzea 
baimenduko da baldin eta erabiltzailearen adostasuna badago eta/edo erabiltzaileak beren-
beregi eskatutako informazioaren gizarteko zerbitzua emateko behar-beharrezkoa denean. 
Salbuespenak posibleak dira soilik pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko 
Zuzentarau horren 15. artikuluaren arabera. 

Datuak Babesteko Europako Lantaldearen iritziz, lehentasuna lokalizazio-datu 
anonimizatuei eman behar zaie, eta ez datu pertsonalei. Dioenez, anonimizazioaren 
kontzeptua eta seudonimizazioarena nahastu ohi dira, eta argitzen du anonimizazioak 
aukera ematen duela datuak inolako murriztapenik gabe erabiltzeko; aldiz, datu 
seudonimizatuek Erregelamendu Orokorraren mendean jarraituko dute; gainera, gogora 
ekartzen duenez, anonimizazio efikaza lortzeko aukera ugari dauden arren, ezin dira datu 
isolatuak anonimizatu, baizik eta datu-serie osoak. Dioenez, halaber, lokalizazio-datuak 
anonimizatzea zaila da, eta baliteke mugimenduek inguruabar jakin batzuetan uzten 
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dituzten arrastoak ahulak izatea berridentifikazio-saiakeren aurrean. Era berean 
gogorarazten da denbora-tarte adierazgarri batean pertsona baten kokalekuari jarraituko 
dion datu-eredu bakar bat ezin dela osorik anonimizatu eta, azkenik, anonimizatzeko 
metodologiari dagokionez gardentasunez jokatzea gomendatzen da. 

Datuak Babesteko Europako Lantaldeak dio kontaktuei jarraitzeko aplikazioek 
borondatezkoak izan behar dutela eta soil-soilik COVID-19ari eusteko erabili behar direla. 
Aplikazio horietan ez da beharrezkoa erabiltzaileek banaka kokalekuaren jarraipena egitea; 
horren ordez, hurbiltasun-datuak erabili behar dira. Aplikazio horiek pertsonak zuzenean 
identifikatu gabe funtzionatzen dutenez, berridentifikazioa saihesteko neurriak ezarri behar 
dira. Gainera, informazioa erabiltzailearen terminalean gorde behar da, eta ezinbestekoa 
den informazioa soilik gorde. 

Lantaldeak eta Europako Batzordeak gogorarazten digute app-a borondatezkoa izan arren 
adostasuna ez dela erabili behar tratamendurako babes gisa. Osasun publikoaren alorrean 
interes publikoari buruzko arrazoiengatik datuen tratamendua egiteko legitimitatea ematen 
duen oinarri juridikoa lege batean jaso behar da, eta lege horrek pertsonen eskubideak 
babesteko berme espezifikoak ezarri behar ditu. 

App-ak soil-soilik COVID-19aren krisiari eusteko erabili beharko lirateke, eta halako app-ak 
beste xede batzuetarako erabiltzea ez litzateke baimendu behar. Datu pertsonalak krisiak 
iraun bitartean soilik gorde behar dira; gero, arau orokor gisa, datu pertsonal guztiak ezabatu 
edo anonimizatu behar dira. 

Kontakturako app-ak ezin dira izan osasun-arloko langile kualifikatuek eskuz egindako 
kontaktuen jarraipenaren ordezko. Algoritmoak zorrotz gainbegiratu behar dira. 

Aplikazioaren iturri-kodea argitaratu behar da. 

Datuak Babesteko Europako Lantaldeak gomendatzen du halako aplikazio bat erabiltzen 
hasi aurretik datu-babesaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin behar dela, tratamenduak 
arrisku handia ekar dezakeelako. 

Aplikazioak diseinatzerakoan, kontuan hartu beharko lirateke gomendio eta eskakizun 
funtzional batzuk: 

- Soilik ezinbestekoak diren gutxieneko datuak tratatu beharko dira. 

- Aplikazioak zabaltzen dituen datuen artean identifikatzaile bakar eta seudonimo batzuk 
besterik ez dira agertu behar, aplikazioak sortutakoak eta aplikaziorako espezifikoak. 

- Kontaktuei jarraitzeko aplikazioek ikuspegi zentralizatua edo deszentralizatua hartu ahal 
dute, baina ahal dela, deszentralizatua. 

- Kontaktuen jarraipenean parte hartzen duen zerbitzari orok osasun-agintaritzek egindako 
ebaluazio baten eta erabiltzailearen borondatezko akzio baten ondorioz infektatu gisa 
diagnostikatutako erabiltzaile baten kontaktuak edo identifikatzaile seudonimoak jaso behar 
ditu, besterik ez. Ordezko eran, zerbitzariak infektatutako erabiltzaileen identifikatzaile 
seudonimoen zerrenda bat edo erabiltzaile horien kontaktuen historia gorde behar du, 
infektatuta egon daitezkeen erabiltzaileei eraginpean egon direla jakinarazteko beharrezkoa 
den denboran soilik, erabiltzaile horiek identifikatzen saiatu gabe. 

- Teknika kriptografikorik aurreratuenak aplikatu behar dira, gordetako datuen segurtasuna 
bermatzeko. 
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- Aplikazioan COVID-19 birusak infektatutako erabiltzaileen berri emateko, baimen egokia 
eman behar da. 

- Informazio jakin bat erabiltzailearen terminalean geratu behar da, eta behar-beharrezkoa 
denean soilik prozesatu behar da, aurretiaz berariazko adostasuna emanda. 

- App ofiziala deskargatzeko bidea ematen duen loturari buruz informazio argia eta 
esplizitua eman behar da. 

Jarraibide horiek honako lotura honetan daude eskuragarri: 

ttps://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en 

  

Europako Parlamentuak ere, 2020ko apirilaren 17ko Ebazpenean, irizpide batzuk ezarri 
ditu COVID-19aren krisiaren aurrean erantzun bateratua emateko, eta COVID-19aren 
jarraipen eta/edo diagnostikorako aplikazio mugikorrak garatzeari buruz ezartzen du 
aplikazio horiek ezin direla derrigorrezkoak izan, eta aplikazioa erabiliz sortutako datuak 
ezin direla datu-base zentralizatuetan gorde, bere esanetan halako datu-baseek abusurako 
eta konfiantza-faltarako arriskua dutelako. Ebazpenean ezarrita dagoenez, halaber, 
biztanleei informazio argia eman behar zaie kontaktuen lokalizaziorako app-ak erabiltzeari 
buruz, eta iturri-kodea argitaratu behar da (gardentasuna); eta mugikorren lokalizazio-
datuak pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko Zuzentarauaren eta 
Erregelamendu Orokorraren arabera soilik tratatu ahal dira. 

Datuak Babesteko Europako Ikuskatzaileak, berriz, duela gutxi app-ei eta koronabirusari 
buruz argitaratutako gutun ireki batean ohartarazi du pribatutasunerako arriskuak daudela 
eta aplikazioek kode irekikoak izan behar dutela, araudia formaren aldetik betetzeaz harago 
datuak atzitzeko eta tratatzeko prozedura tekniko osoa gainbegiratu ahal izan dadin.  

ttps://edpb.europa.eu/sites/edpd/files/files/file1/edpbletterecadvisecodiv-
appguidance_final.pdf 

ONDORIOZ, zalantzarik gabe, tresna teknologikoak oso lagungarriak dira COVID-19aren 
aurkako borrokarako, eta gizarte osoarentzat ere bai, eta lokalizazioan eta hurbiltasunaren 
kontrolean oinarritzen diren tresnak erabilgarriak izan daitezke pandemia kontrolatzeko, 
pandemiak izan dezakeen bilakaera aurresateko eta gerta daitezkeen infekzio-fokuak 
aztertzeko, baina tresna horiek guztiak lantzeko erabiltzen den arkitekturak zorrotz 
errespetatu beharko ditu pertsonen pribatutasun-eskubideak, eta arkitektura horretan 
datuen babesak diseinutik abiatuta bermatuta egon beharko du.  Horretarako, ahal dela, 
datuen babesaren oinarrizko bermeak sakonki erasotzen dituen neurririk ez da hartuko, hala 
eginez gero Europar Batasunak ezarritako babes-estandarren aurka egiten baita. 

Txosten hau amaitzeko beste bi auzi aztertu behar ditugu: 

 

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA ERAGILEA 

Tratamenduaren eragilearen eta arduradunaren kontzeptuak enborrekoak dira oinarrizko 
eskubide honetan. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
ttps://edpb.europa.eu/sites/edpd/files/files/file1/edpbletterecadvisecodiv-appguidance_final.pdf
ttps://edpb.europa.eu/sites/edpd/files/files/file1/edpbletterecadvisecodiv-appguidance_final.pdf
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Erregelamendu Orokorraren 4.7 artikuluak dio tratamenduaren arduraduna dela «bakarrik 
edo beste batzuekin batera, tratamenduaren helburuak eta bitartekoak erabakitzen dituen 
pertsona fisiko edo juridikoa, agintaritza publikoa, zerbitzua edo bestelako erakundea». 

Eta 4. artikuluko 8. zenbakiak dio tratamendu-eragilea dela «tratamenduaren 
arduradunaren izenean, datu pertsonalak tratatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa, 
agintaritza publikoa, zerbitzua edo bestelako erakundea». 

Kasu honetan, Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza datuen 
tratamenduaren arduraduna da; MAM OBJECTS SL, aldiz, datuen tratamenduaren eragilea 
da. 

Igorritako informazioak dioenez, Erictel da MAM OBJECTS SL, Owasys eta Trelec enpresen 
jatorriko enpresa, eta gainera, MAM OBJECTS SL enpresarako erabiltzen den izen 
komertziala da; hain zuzen ere, soluzio teknologiko hori MAM OBJECTS SL enpresak sortu 
du Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan eta garatu egiten du, baita berorren mantentze-lana 
egin ere, eta horregatik tratamenduaren eragilea da. 

Datuak babesteko araudiarekin bat etorrita, enpresa hori tratamenduaren eragilea izango 
da baldin eta tratamendu horiek ardura duen Administrazioaren kontura egiten baditu eta 
Erregelamendu Orokorraren 28. artikuluan eta 3/2018 Lege Organikoaren 33. artikuluan 
ezarritako baldintzak betetzen badira. 

Nolanahi ere, datuen tratamendu-enkarguaren oinarri den kontratuan edo negozio 
juridikoan (hori ez zaio igorri Bulegoari) datu-tratamenduek eduki ohi dituzten betekizun 
guztiak (xedea, iraupena, izaera, tratamenduaren helburua, datu pertsonalen mota, 

interesdunen kategoriak eta arduradunaren betebeharrak eta eskubideak) jaso beharko 
dira, Erregelamendu Orokorraren 28.3 artikuluak agintzen dituenak, hain zuzen ere. Honako 
hauek azaldu beharko dira, besteak beste: arduradunaren jarraibideak, dokumentatuta; 
konfidentzialtasun-konpromisoa; segurtasun neurriak, kasu honetan Segurtasunaren 
Eskema Nazionalean daudenak; azpikontratazioko araubidea, halakorik egonez gero, eta 
zerbitzugintza amaitzean datuekin zer egingo den. 

Irizpen honetako azken gogoeta app-aren arduradunaren betebehar formal bati buruzkoa 
da. 

 

TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROAN JASO BEHARRA 

Datuak babesteko Erregelamendu Orokorrean fitxategiak sortu eta aitortzeko betebeharra 
ezabatzen da, eta horren ordez «tratamendu-jardueren erregistroa» izenekoa sortzen da. 
Erregistro horren edukia 30. artikuluan arautzen da. 

Tratamenduaren arduradun bakoitzak bere ardurapean egindako tratamendu-jardueren 
erregistro bat eramango du. Erregistro horrek Erregelamendu Orokorraren 30.1 artikuluan 
eskatzen den informazio guztia jasoko du. 

Era berean, eragile bakoitzak tratamenduaren arduradunaren kontura egindako 
tratamendu-jardueren kategorien erregistro bat eramango du, Erregelamendu Orokorraren 
30.2 artikuluan jasota dagoen edukiarekin. 

Aurreko guztiaz gain, gogorarazi behar da 3/2018 Lege Organikoaren azken xedapenetatik 
hamaikagarrenak aldatu egin duela abenduaren 9ko 19/2013 Legea, Gardentasunari, 
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informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa, eta 6 bis artikulua 
gehitu duela, zeinaren bidez Administrazio Publikoak behartzen baitira tratamendu-
jardueren zerrenda jendaurrean jartzera. 

Gogoeta horiek egiten ditu Datuak Babesteko Euskal Bulegoak COVID-19.eus app-ari 
buruz. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 5a 


