
EBALUAZIO-INKESTA
(Inkesten % 17,6 beteta)

ZK. KONTZEPTUA ERANTZUN KOPURUA BATEZBESTEKO BALORAZIOAK
1 Topaketaren balorazio orokorra 33 8,18
2 Aurretiazko informazioa 33 7,39
3 Matrikula izapidetzea 29 8,62
4 Akreditazioak izapidetzea 31 8,61
5 Instalazioak 34 8,55
6 Ordutegiaren banaketa. Sarrera eta irteera orduak 34 8,05
7 Topaketa egiteko datak 32 8,00
8 Hizlarien prestakuntza, esperientzia eta ezagutza 34 8,82
9 Txostenen kalitatea 34 8,32

10 Entregatutako materiala 33 7,72
11 Edukiak zure lana garatzerakoan baliagarri izango zaizkizu 34 7,57
12 Topaketez espero zenuena bete da 33 7,78
13 Antolatzaileengandik jasotako tratua 34 9,20
14 Partaideen arteko giroa eta horien parte-hartzea 34 8,02
15 Topaketaren antolaketa eta koordinazioa 34 8,88
16 Kafe-zerbitzua 33 8,51
17 Udalaren harrera ofiziala 18 7,72
18 Gizarte-programa, bisita turistikoa eta ardo dastatzea 14 7,71

BATEZBESTEKO BALORAZIO OROKORRA              8,20

TOPAKETAREN BERRI IZATEKO ERABILITAKO BIDEA EHUNEKOA
Egitarau elektronikoa 35,29%
Egitarau ofiziala 29,42%
Beste bide batzuk 35,29%

TOPAKETAREN ALDERDI POSITIBOAK TOPAKETAN HOBETU BEHARREKO ALDERDIAK
1 Hizlarien eta hitzaldien maila Arratsaldeko saioa eta ondorioak oso luzeak

2 Gaiak eta horien espezializazio maila Parte-hartzaileen parte hartze handiagoa

3 Ekarpenen eta ikuspuntuen nazioarteko dimentsioa Hizlarien arteko eztabaida aktibo gehiago

4 Topaketaren prestakuntza Dokumentazioa paperean bakarrik ematea

5 Gaiari buruzko ikuspuntu desberdinak Administrazio zuzenbideko adituei zuzenduta nolabait

6 Puntualtasuna Koordinatzaileek egindako laburpenak falta

7 Arlo desberdinetako pertsonak batzea Paperean aurkeztutako aurkezpenen gaztelerako itzulpena 
falta

8
Nabarmena izan da arduradun askok agertu duten interesa datuak 
babestearen gainean Eduki praktikoagoak falta

9 Tokiaren edo auditoriaren erosotasuna Topaketaren gaineko publizitatea

10 Publikoa tratatzeko era Zenbait hitzaldi aldez aurretik kontrolatu beharra, espektatibak 
asetzeko

11 Harreman pertsonalak Hitzaldi asko denbora tarte laburrean, eztabaida oztopatuz

GAIAK INTERESAREN ARABERA ZERRENDATUTA
Publizitatea aldibereko lehiakortasun-sistemetan eta datuen babesean

Administrazioen eta Hiritarren arteko harremanak agertoki teknologiko berrian

Informazio atzipena eta datuen babesa. Arazoaren egoera

Publizitatea eta Internet

Erregistro-publizitatea eta datuen babesa

Administrazio elektronikoa: erronka berriak, aukera berriak eta arazo zaharrak?



Herritarrak bitarteko elektronikoen bidez administraziora sartzeari buruzko legea

Gardentasuna Europan. Egungo egoera eta etorkizunari buruzko proiektuak

Mahai-ingurua. Agentzien ikuspegia sistema ezberdinen gainean

Suitzako eredua. Agentzia bakarreko eredua

Kanadako eredua. Agentzia biko sistema

BESTE OHAR EDO IRADOKIZUN BATZUK
Gaietan sakontzeko denbora gehiago eman eta hitzaldi kopurua laburtu

Prezioa garestia enpresa pribatuentzat

DBLOren aplikazioari buruzko hitzaldian argitasun gutxi.

IKTen eta datuen babesaren arloko gai teknikoren bat ere egon daiteke

BESTE GAI EDO ARLO INTERESGARRI  BATZUK HURRENGO TOPAKETETARAKO 
Herritarra bezero. Enpresa pribatuaren ikuspuntua Administrazioan aplikatzea 

"Jakinarazpena" e-garai berrian
Edozein gai juridikori buruzko araudi, jurisprudentzia eta doktrina esparrua zuzentzeko iturri 
bakarra ezartzea

Ezerezteko eskubidea: baliatzea eta mugak

Aurka egiteko eskubidea: egungo egoera eta etorkizuneko garapena

Norberaren datu klinikoak eta hildakoenak atzitzeko eskubidea 

Datuen babesak erakundeen lan prozeduretan duen eragina

Sarbide-kontrolerako eta datuen babeserako teknika informatikoak

Datuen babesa lan arloan: posta elektronikoa, ikusitako web orriak …

Administrazio publikoen arteko datu-lagatzeak

Tratamendu arduradunek kudeatzen dituzten fitxategi publikoen problematika

DBLOak eta intimitateak bat egitea 

Datu pertsonalen babesari buruzko ikuspegi ez juridikoak

Giza baliabideak (hautaketa, kontratazioa, ebaluazioa…) eta datu pertsonalen babesa

Hautaketa prozesuak eta datu pertsonalen babesa

Datu pertsonalen babesari buruzko erregelamendu berria

Artxibatzea, dokumentuen kudeaketa eta datuen babesa: eskuzko tratamendua eta informatikoa

Datu kontserbazioa: noiz ezereztu eta nola? (hainbat eremu eta arlo)

Bereziki babestutako datuak: horien tratamenduaren irismena zenbait Administrazioren bitartez

Datuen babesa eta parte hartze politikoa

Mehatxu berriak datuen babeserako 

AEPD eta agentzia autonomikoen arteko eskumen banaketa

Bideozaintza

AZETA eskubideak (Atzipena, zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea) 
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