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IRIZPEN ZK.: D20-023 

IRIZPENA, OSASUN SAILARI EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
IKASTETXEETAKO IKASLEEN OSASUN-DATUAK KOMUNIKATZEARI BURUZKOA 

AURREKARIAK 

LEHENENGO: 2020ko urriaren 20an, Hezkuntza Saileko Informazio Sistemen Zerbitzuko 
buruak posta elektroniko bidez Bulegoari jakinarazi zion Sailak Osasun Sailaren 
errekerimendu bat jaso zuela, ikastetxeetako ikasle guztien datu pertsonalak lagatzeko, 
COVID-19aren probetan positibo izan den ikasle bakoitzaren kontaktu estuak nor izan diren 
ezartzea helburua dela. Osasun Administrazioak honako datu hauek eskatu zituen: «filiazio-
datuak, izen-abizenekin, gehi jaioteguna; zein ikastetxe, puntu eta ikasgelatakoa den». 

Hala, COVID-19aren kasuak eta kontaktuak arakatzeko sareak ikasleen arteko loturak 
ezartzerakoan egin behar duen lana erraztu nahi zen. 

Posta elektronikoko mezuarekin batera zihoazen Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritzak 2020ko urriaren 15ean egindako eskaria eta Osasun Saileko Araubide 
Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak 2020ko urriaren 16an 
egindako txosten juridikoa, egin nahi zen datuen komunikazio horren aldekoa. 

BIGARREN: 2020ko urriaren 22an, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak jasotako mezu 
elektronikoari erantzun zion, eta kontsulta-egileari zera komunikatu zion: nahi zen datu-
komunikazioa legitimatzeko ez zen nahikoa justifikaziorik aurkeztu, are gehiago kontuan 
hartuta komunikazio horrek milaka lagun –gehienak adingabeak– ukitzen zituela eta, 
gainera, ikastetxeetan COVID-19aren aurka egiteko jarduketen protokolo orokor eta 
osagarria dagoela. 2020ko urriaren 22ko mezu elektroniko horretan, Bulegoak zera azaldu 
zuen: auzi horri buruz irizpen bat emateko, tratamenduaren arduradunak informazio zehatza 
igorri beharko zion Bulegoari, ezarri nahi zen neurriaren norainoko eta helburuei buruz, bai 
eta neurri horren premiari buruz ere.  

HIRUGARREN: 2020ko azaroaren 3an, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoari eskatu zion auzi horri buruzko irizpena eman zezala. 
Eskariarekin batera, ezarri nahi zen neurria justifikatzeko memoria aurkeztu zuen. Izan ere, 
bere iritziz, neurri horren bidez erreakzionatzeko denbora laburtu eta arakatze-lana 
luzapenik gabe bideratu ahal da, positibo izan den ikaslearen kideak berehala 
identifikatzeko aukera ematen baitu. Gainera, Sailak azaltzen duenez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko herritar guztien filiazioa ziurtatuta dauka, baina ikasleen ikastetxea, maila eta 
ikasgela jakin behar ditu, bete nahi den helburua lortzeko. 

LAUGARREN: Otsailaren 25eko 2/2004 Legearen, Datu Pertsonaletarako Jabetza 
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoaren 17.1 
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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». 

Beraz, araudia kontuan hartuta, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari dagokio egin diguten 
galderari erantzuteko irizpena egitea. 

KONTUAN HARTZEKOAK 

I 

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/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko 
Erregelamendu Orokorra); eta bestea da abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu 
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, 2018ko abenduaren 
7az geroztik indarrean dagoena. 

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. 

II 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak lehenago hainbat irizpen egin du salbuespenezko 
egoeretan datu pertsonalak tratatzeari buruz, eta bizi garen osasun-larrialdia halako egoera 
da. 

Osasun Sailak eskatuta emandako irizpen horietan (D20-012 eta D20-016) ondorio gisa 
azaldu genuenez, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak eta osasun-arloko araudiak 
legitimitatea ematen dute datu pertsonalen tratamenduak egiteko, COVID-19aren 
ondoriozko pandemiaren aurka borrokatzeko beharrezkoak direnean. 

Erregelamendu Orokorrak, 46. gogoetan, oinarri legitimatzaile horiek jorratzen ditu. 

«(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 
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haiek hedatzea kontrolatzea barne, edo larrialdi humanitarioko egoeretan, batez ere 
hondamendi naturaletan edo giza jatorriko hondamendietan». 

Erregelamendu Orokorrak, azalpen-atalean, epidemiak kontrolatzeko egoeretan eta interes 
publikoa nahiz ukituaren bizi-interesa tartean daudenean tratamendua legitimatzen duten 
oinarriak zehazten ditu (6. artikulua, 1.d) eta 1.e) atalak).  

Interes publikoari dagokionez, Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluaren 3. apartatuak 
xedatzen duenez, Batasuneko zuzenbideak edo estatu kideetako zuzenbideak ezarri 
beharko du tratamenduaren oinarri hori. 

Bestalde, pandemiaren aurkako borroka dela-eta pertsonen osasunari buruzko datuak 
tratatu behar direnean, oinarri juridikoa Erregelamendu Orokorraren 9.2 artikuluan 
ezarritako apartatuetako batean bilatu beharko da. Apartatu horien artean honako hauek 
nabarmendu behar dira: g) apartatua, «funtsezko interes publikoa» eta i) apartatua, «osasun 
publikoaren alorreko interes publikoari buruzko arrazoiak (esate baterako, osasunaren 
aurkako mugaz gaindiko mehatxuetatik babestea)»; bi apartatuek bidea ematen dute 
osasunari buruzko datuen tratamendua egiteko Batasuneko zuzenbidean edo estatu 
kideetako zuzenbidean oinarri hartuta, zeinak neurri egokiak eta espezifikoak ezarri behar 
baititu interesdunaren funtsezko eskubide eta askatasunak babesteko. 

9.2c) artikuluak ere legitimitatea emango luke osasunari buruzko datuen tratamendua 
egiteko, tratamendua beharrezkoa bada interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten 
bizi-interesak babesteko, baina interesdunak gaitasunik ez badu adostasuna emateko 
arrazoi fisiko zein juridikoen ondorioz. 

Azaldu denaren arabera, ondorioztatu ahal da Erregelamendu Orokorrean datu pertsonalen 
tratamendua pandemiaren aurkako borrokan legitimatzen duten oinarriak jasotzen direla, 
eta oinarri horiek osasun-arloko legeriaren arabera aplikatu behar direla. 

Horren haritik, apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoak, Osasun Publikoaren arloko Neurri 
Bereziei buruzkoak (martxoaren 10eko 6/2020 Errege Lege Dekretuak aldatu zuen), 
Administrazio Publiko batzuetako eta besteetako osasun-agintaritzei –bakoitzaren 
eskumenen arabera– gaitasuna ematen die neurri bereziak hartzeko premiazko edo 
beharrezko osasun-arrazoiengatik, osasun publikoa babesteko eta osasun horren galera 
edo hondamendiari aurrea hartzeko. 

Lege Organiko horren 3. artikuluak xedatzen duenez, 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. 

Era berean, urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrak, Osasun Publikoari buruzkoak, 54. 
artikuluan apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoan eta Osasunari buruzko Lege Orokorrean 
ezarritakoen gehigarri diren neurri batzuk ezartzen ditu; nolanahi ere, neurri gehigarri horiek 
proportzionaltasun-printzipioari jarraitu behar diote. 
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III 

Tratamendua legitimatzen duten oinarrien auzia aztertutakoan, hau da, Erregelamendu 
Orokorraren 5.1.a) artikuluan jasota dagoen zilegitasunaren printzipioa betetzeari buruzko 
auzia aztertutakoan, proposatutako tratamendua Erregelamendu Orokorraren beste 
printzipio batzuekin –zehazki, datuak minimizatzearen printzipioarekin– bat datorren aztertu 
behar da. 

Datuak minimizatzeari buruzko printzipioa Erregelamenduaren 5 1.c) artikuluan jasotzen da. 
Artikulu horren arabera, datu pertsonalak egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekoaren 
neurrira mugatuak izango dira, haien tratamenduaren helburuen arabera.  

Gure iritziz, irizpen honetan jorratu beharreko auzi nagusia da, ea eskatutako informazioa 
bat datorren minimizatzeari buruzko printzipioaren eskakizunekin, are gehiago kontuan 
hartuta adingabeen datuak direla eta egin nahi den tratamendua eskala handiko 
tratamendutzat jo daitekeela; izan ere, Osasun Sailak egindako informazio-eskaria 
«ikastetxe guztietako ikasleen datuei, Hezkuntza Sailak eskura dituen horiei» buruzkoa da. 

Informazio-eskari masibo hori, ukitutako subjektuei dagokienez, 2020ko urriaren biko 
agirian, «2020-2021 ikasturtearen hasierarako jarduketa-protokolo osagarria eta 
ikastetxeetan COVID-19 kasuak agertzen direnerako jarraibideak» izenburuko horretan 
agertzen diren terminoez harago doa. 

Protokoloaren sarrerak dioenez, «Osasun Publikoak eta Zaintza Sareak, Erakunde 
Sanitario Integratuekin (ESI) batera, ikastetxeekin koordinatuko dituzte jarduketak, ahalik 
eta lasterren kasu susmagarrien eta baieztatutako kasuen kudeaketa errazteko, kontaktuek 
behar dituzten jardueretan.» 

Prebentzio-neurriei edo detekzio goiztiarreko neurriei dagokienez, protokoloak sarreran 
beste hau dio: «geografia- eta mugikortasun-eremua baloratu behar da Osasun Publikoak 
zenbait ikastetxetan hautemandako premien eta ikasle nahiz irakasle kolektibo jakin 
batzuengana irits daitezkeen premien aurrean jarduteko orduan.» 

Protokolo osagarrian «Kudeaketa ikastetxeetan» izenburu duen IV. apartatua jasotzen da. 
Apartatu horren 3. puntuan honako hau ezartzen da: «Kasuren bat gertatuz gero, 
kontaktuen miaketa azkar eta errazagoa egin ahal izateko, eta era horretan azterketa eta 
jarduketa errazteko, ikastetxeari gomendatzen zaio modu antolatuan eta erraz eskuratzeko 
moduan honako informazio hau jasotzea: 

- Talde egonkor bakoitzeko ikasleen zerrenda. 

- Gela, tailer edo laborategi bakoitzeko ikasleen zerrenda, bakoitzaren kokalekua (non 
esertzen diren), egiten diren jardueren arriskuaren balorazioa (kontaktu edo 
hurbiltasun handiagoa duten tailer edo praktiketan parte hartzea), eta hauen 
harremanetarako telefono zenbakiak (mugikorra) eta posta elektronikoa, azkar jardun 
ahal izateko, bai eta kasu bat agertzean kontaktu estuak lortzea errazten duen 
informazio guztia ere. Honetarako guztirako, ezinbestekoa da ikasleei eta haien 
familiei buruzko datuak eguneratuak egotea matrikula-aplikazioan (Ikasgunea). 

- Jantokiko txandako ikasleen zerrenda, eta ahal bada, kokalekua ezagutzea (non 
esertzen diren), ikasleak beti leku berean kokatzeko ahalegina eginez. 
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- Autobus berean garraiatuak izan diren ikasleen zerrenda, eta zein eserlekutan jartzen 
diren. 

- Eskolaz kanpoko jarduerak antolatzen badira, taldeetan dauden ikasleen zerrenda.» 

Protokoloak ezartzen duenez, era berean, informazio hori kudeatzeko, eta kasu bat 
agertzen denean kontaktuak ahalik eta lasterren aztertzeko, zentroko zuzendaritzaren, 
laneko arriskuen prebentziorako koordinatzailearen, autobusetako arduradunen eta 
jantokiko arduradunen arteko koordinazioa behar da, jasotako informazioa datu-base 
batean edukita. 

Bestalde, kasuen kudeaketari dagokionez, kasu baieztaturik egonez gero kontaktu estuekin 
egin beharreko ekintzak ezartzen dira eta azaltzen da osasun-agintariek jarraipen aktiboa 
egingo dutela estutzat identifikatutako kontaktuen artean. 

Gainera, osasun publikoko arduradunekin eta zaintza epidemiologikoko sarearekin 
komunikazio arina eta jarraitua izateko eta egoeraren bilakaeraren jarraipena egin ahal 
izateko, Hezkuntza Sistema-COVID Jarraipenerako Batzorde Tekniko bat egongo da, 
Osasun Publikoko/Osakidetzako eta Hezkuntza Saileko ordezkariek osatua. Kasuak eta 
kasuistika aztertu eta neurri bereiziak hartuko ditu, eta astero bilduko da. 

Protokolo eguneratuak zehazten du zein den ikastetxeek eskatu behar duten informazio 
esanguratsua, Osasun Sailak 2020ko urriaren 15eko idazkian eskatutakoa baino informazio 
osatuagoa. Bestalde, osasun-agintaritzei egin beharreko komunikazioa eta agintaritza 
horiek egin beharreko jarraipena ez da ikasle guztiei buruzkoa, baizik eta «kasu 
susmagarriei» eta «kasu baieztatuei» buruzkoa, «zenbait ikastetxetan» edo «ikasle nahiz 
irakasle kolektibo jakin batzuen» artean neurriak hartzeko helburuz. Protokoloan agertzen 
den datuen minimizazio horren aurrean, Osasun Sailaren 2020ko urriaren 15eko idazkian 
agertzen den informazio-eskari masiboa dugu. 

Xede horrekin, ezinbestean aipatu behar ditugu ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege 
Dekretuan, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko prebentzio, euspen eta 
koordinazioko premiazko neurriei buruzkoan agertzen diren xedapenak. Errege Lege 
Dekretu horren azalpen-zatiak honako hau dio: 

«V. Kapituluan, 22.etik 27.era bitarteko artikuluetan gaixotasunaren detekzio 
goiztiarrerako eta infekzio-iturrien kontrolerako nahiz zaintza epidemiologikorako 
neurriak ezartzen dira. Hala, zehazki azaltzen da COVID-19a, SARS-CoV-2 birusaren 
infekzioak eragindako gaixotasuna, premiaz deklaratu beharreko gaixotasuna dela, eta 
izatez, kalifikazio hori lehendik zeukan SARS (arnas sindrome akutu larria) familiako 
azpimota bat izateagatik eta abenduaren 28ko 2210/1995 Errege Dekretuaren, Zaintza 
Epidemiologikoko Sare Nazionala sortzekoaren I. 48 eta II.1.B eranskinetan ezarrita 
egoteagatik. Halaber, epidemiologia- eta osasun-arloetan garrantzia duten datuei 
dagokienez, informazioa bildu, tratatu eta igortzeko betebehar batzuei jarraitutasuna 
ematen zaie, betiere datu pertsonalak babesteko eskubideak zainduta…» 

Legegileak, V. kapituluan (Detekzio goiztiarra, infekzio-iturrien kontrola eta zaintza 
epidemiologikoa), COVID-19a premiaz deklaratu beharreko gaixotasuntzat jotzen du (22. 
artikulua); geroago, 23. artikuluan, agindu bat jasotzen du: osasun publikoko agintaritza 
eskudunari COVID-19aren jarraipenerako eta zaintza epidemiologikorako beharrezkoak 
diren datu guztiak ematea: 
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«23. artikulua. Informazio-betebeharra. 

1. Osasun-agintaritza eskudunari COVID-19aren jarraipenerako eta zaintza 
epidemiologikorako beharrezkoak diren datu guztiak eman beharko zaizkio, hark 
eskatzen baditu, egokia den formatuan eta era arduratsuan, identifikazio 
pertsonalerako beharrezkoak diren datuak barnean direla, hala badagokio. 

2. Aurreko apartatuan ezarritako betebeharra aplikatu behar zaie administrazio publiko 
guztiei, bai eta administrazio publiko horien mendeko zentro, organo edo agentzia 
guztiei eta beste entitate publiko edo pribatuei ere, haien jarduerak COVID-19aren 
kasuen identifikazio, diagnostiko, jarraipen edo kudeaketarekin zerikusia badauka. 

Bereziki, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimendu guztiei eta gizarte-zerbitzu 
guztiei aplikatuko zaie, bai sektore publikokoei bai sektore pribatukoei, eta horietan 
guztietan lan egiten duten osasun-arloko profesionalei ere bai». 

Informazioa emateko betebehar orokor hori, kontaktuen trazabilitateari dagokionez, 26. 
artikuluan zehazten da. 

«26. artikulua. Kontaktuen trazabilitaterako oinarrizko informazioa ematea. 

Establezimenduek, garraiobideek edo gainerako leku, zentro edo entitate publiko nahiz 
pribatu guztiek, baldin eta horietan osasun-agintaritzek kontaktuen trazabilitatea egin 
behar dela erabakitzen badute, osasun-agintaritzei eskura duten informazioa edo 
eskatzen zaiena eman beharko diete, kutsatuta egon daitezken pertsonak 
identifikatzeko eta haien harremanetarako datuak lortzeko». 

Azaldu den manu horretan zehazten da nahitaez eman beharreko informazioa, kontaktuen 
trazabilitateari dagokiona. Eman beharreko informazio hori «kutsatuta egon daitezkeen 
pertsonak identifikatzeko datuak eta haien harremanetarako datuak» izango dira, besterik 
ez. 

«Kutsatuta egon daitezkeen pertsonak» adierazmolde hori gure iritziz, beste hitz batzuekin 
jasotzen da gorago aipatu dugun protokoloan, baieztatutako kasuez, kasu susmagarriez eta 
kontaktu estuez ari denean. 

Azkenik, Errege Lege Dekretuaren 27. artikuluan, datu pertsonalen babesari buruzko 
horretan, Errege Lege Dekretuan xedatzen diren datuen tratamenduak babesten dira, 
«osasun publikoaren arloko funtsezko interes publiko berezi bati buruzko arrazoiak direla 
medio eta ukituen eta beste pertsona fisiko baten bizi-interesak babesteko». 

Azaldu diren manuak aztertutakoan honako hau ondorioztatu ahal dugu: legegileak 
gatazkan dauden ondasun juridikoen arteko ponderazioa egiten du eta informazioa emateko 
betebeharra mugatzen du; hain zuzen ere, kutsatuta egon daitezken pertsonen 
harremanetarako datuak soilik eman behar dira, eta arauak ez du gaitasunik ematen 
Osasun Sailak egin nahi duen datu-tratamendu masiboa egiteko. 

Horren haritik, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren iritziz, dagoen protokoloaren bitartez, 
Osasun Sailari komunikatu beharreko informazioa kutsatutako pertsonen kontaktu estuen 
datuak izango dira, eta ez ikasle guztienak; gainera, informazio hori egokiagoa da lortu nahi 
den helbururako (kontaktuen miaketa); izan ere, informazio horri esker, kutsatutako ikasle 
bakoitzaren kontaktu estu gehiago aurkitu ahal dira, harekin ikasgela konpartitzen dutenak 
baino. 
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Horrenbestez, Bulegoaren iritziz, protokolo hori eskola-eremuan pandemiaren aurka 
borrokatzeko tresna efikaza izan daiteke. Horretarako, Osasun Sailaren eta Hezkuntza 
Sailaren arteko koordinazioa efektiboa dela bermatzeko neurri guztiak ezarri beharko dira; 
hala, aztarnariek aukera izango dute kutsatutako adingabe bakoitzaren kontaktu estuen 
informazioa berehala eta asteko egun guztietan edukitzeko. 

Azkenik, gogora ekarri behar dira Datuak Babesteko Europako Lantaldearen 4/2020 
Jarraibideak, COVID-19aren epidemiaren egoeran lokalizazio-datuak eta trazabilitaterako 
aplikazioak erabiltzeari buruzkoak. Jarraibide horietan datuen minimizazioari buruzko 
printzipioa betetzea garrantzitsua dela berresten da, eta honako hau ere adierazten da: 
«inor ere ezin da behartu gaur egungo krisiarentzako erantzun efikaz baten eta gure 
oinarrizko eskubideen babesaren artean aukeratzera; izan ere, bata zein bestea lortu ahal 
ditugu; are gehiago, datuak babesteko printzipioek zeregin garrantzitsua dute birusaren 
aurkako borrokan. Datuak babestearen arloko Europako legeriak bidea ematen du datu 
pertsonalak modu arduratsuan erabiltzeko osasun-arloko kudeaketarako, eta era berean, 
prozesu horretan banakako eskubide eta betebeharrei kalterik egiten ez zaiela bermatzen 
da». 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 16a 

 

 

 


