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Arartekoaren 2013ko maiatzaren 23ko ebazpena. Horren bidez, amaitu da argazki 

eta bideo intimoen Internet bidezko ustezko hedapen baimendu gabeari buruz 

ofizioz hasitako jarduketa. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Komunikabideetan eta gizarte sareetan 2012ko azaroaren 28an eta hurrengo 

egunetan agertu ziren informazio eta albisteen bitartez Arartekoak jakin zuen 

itxuraz Deustuko Unibertsitatearekin lotura zuten zenbait pertsonaren argazki 

eta bideo intimoak baimenik gabe zabaldu zirela, ustez. Pertsona horiei eta 

dituzten eskubideei zor zaien errespetuagatik, ez ditugu hona ekarriko 

aipatutako informazioen edukiak. 

 

2. Uste dugu litekeena dela gertaera horietan ukitutako pertsonen oinarrizko 

eskubideak urratu izana: intimitaterako, duintasunerako, osotasun moralerako 

eta nortasuna askatasunez garatzeko eskubideak, eta datu pertsonalen 

babeserako eskubidea. Hori dela eta, komenigarritzat jo dugu aurretiazko 

ikerketa-espedientea hastea, gertaerak ezagutzeko eta zer jazo den argitzeko, 

eta, behar izanez gero, ukitutako pertsonen eskubideen defentsarako jarduketa 

egokiak gomendatzeko. 

 

Horregatik izapidetu da ofiziozko 66/2012/45O espedientea. 

 

3. Eskura zegoen informazio guztia bildu da espedientean zehar, eta Deustuko 

Unibertsitateko Komunikazioko Errektoreordetzari informazioa eskatu zaio. Ez 

da egokitzat jo beste jarduketarik egitea, Unibertsitateak berak ekimen egokiak 

abiarazi baititu Ertzaintzaren aurrean. 

 

Lehenengo eta behin esan behar dugu nahaste handia dagoela gertaeren 

inguruan. Ez dago argi zer gertatu den, nortzuk izan daitezkeen eragindako 

pertsonak, zer adin duten, eta are gehiago, benetan ote diren Deustuko 

Unibertsitateko ikasleak. 

 

Izan ere, argitaratutako informazioen arabera, Ertzaintzak egindako ikerketan 

zehar ez da egiaztatu Deustuko Unibertsitateko haririk gabeko sare 

informatikoan ibiltzen diren pertsonen artean informazio lapurretarik izan denik. 

Ondorio gisa esan daiteke ez dela ikasketa zentro horren jardun irregularrik 

sumatu. 

 

Unibertsitate horrek dioenez, baldin eta erabilera publikoko WIFI sarea (gaur 

egun haririk gabeko eta uhin bidezko komunikaziorako gehien erabiltzen diren 

teknologietako bat) erabiliz inork eskuratu izan balu gailu elektroniko batean 

zegoen informazioa -berriz diogu, ez da egiaztatu hala izan denik-, horrelakorik 

gerta zitekeen, soil-soilik, gailuaren jabeak gutxieneko segurtasun neurririk 

hartu ez balu bere terminalerako sarbidea eragozteko.  
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4. Deustuko Unibertsitatearen gisako erakunde pribatu baten jarduera Ararteko 

erakundearen kontrolpean ez badago ere (eskertu egiten diogu lagundu izana), 

eta eragindako inork ez zuela salaketarik jarri egiaztatu zen arren, eta 

Ertzaintzaren ikerketak emaitza negatiboa izan zuen arren, erakunde honek ez 

zuen egokitzat jo espedientea ixtea.  

 

Alderantziz, horrelako egoerak gero eta sarriago gertatzen direnez, Arartekoa 

kezkatuta dabil etengabe, batez ere haur, nerabe eta gazteei kalte egiteko 

arriskua dagoenean. Horregatik, eta jokoan dauden eskubideen eta gizartean 

sortutako alarmaren garrantziagatik, komenigarritzat jo da aipatutako arazoetan 

gehiago sakontzea. 

 

Hori guztia dela eta, Arartekoak bidezkotzat jo du ondoren azaltzen den 

ebazpena ematea, honako gogoeta hauetan oinarrituta: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Mundu birtualak bere ezaugarriak ditu, ez da mundu fisikoa bezalakoa, birala 

da eta ezagutu egin behar dira haren arriskuak; ez dira handiagoak, 

desberdinak baizik.  

 

Orain dela aste batzuk Europako Batzordeko lehendakariorde Viviane Reding 

eta Europako Kontseiluko idazkari nagusi Thorbjorn Jagland-ek, Munduko Foro 

Ekonomikoaren Davosko (Suitza) bileran biek batera egin zuten adierazpenean, 

jada arrisku horiez ohartarazi zuten eta informazio pertsonala babesteko neurri 

egokiak hartu beharra aipatu zuten. Gogora ekarri zuten datuen babesa 

oinarrizko eskubidea dela eta hiperkonektibitateak sareko pribatutasunaren 

babesaren eskutik joan behar duela. Informazio teknologikoak sekulako 

ahalbide ekonomiko eta sozialak eskaintzen ditu, baina ahalbide horiek bete-

betean baliatu ahal izango dira baldin eta herritarrek ziur badakite euren 

informazio pertsonala babesturik dagoela Interneten. Sarean informazio 

pribatuen kopuru eskerga prozesatzen da berehalako fluxuarekin eta hesirik 

gabe, eta horrek zenbait arrisku sorrarazten ditu. Azpimarratu egin zuten, 

halaber, gardentasun handiagoa behar dela, bermatu ahal izateko erabiltzaileek 

badakitela zer gertatzen den euren datuekin eta datuok lantzeko baimena eman 

edo uka dezaketela. 

 

Geroago, Europako datu babesaren arloko agintariek -29. Artikuluko Lantaldea 

delakoa osatzen dute- aplikazio mugikorren pribatutasunari buruzko elkarren 

arteko lehenengo irizpena onartu dute. Bertan datuen babesaren kontrako 

eraginak eta arriskuak aztertu dituzte. Agiri horretan gogorarazi dute 

erabiltzailearen aurretiazko baimen informatua eduki behar dela haren datu 

pertsonalak bildu eta landu ahal izateko. 

 

Hori dela eta, azpimarratu behar dugu Interneten ibiltzen garen erabiltzaileok ez 

garela guztiz jabetzen nola gure datuak biltzen eta gordetzen ari diren. Hala 

http://www.abogacia.es/2013/03/14/las-autoridades-europeas-de-proteccion-de-datos-aprueban-el-primer-dictamen-conjunto-sobre-aplicaciones-moviles/
http://www.abogacia.es/2013/03/14/las-autoridades-europeas-de-proteccion-de-datos-aprueban-el-primer-dictamen-conjunto-sobre-aplicaciones-moviles/
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ere, Europan Interneten erabiltzaileen %72 kezkaturik daude datu pertsonal 

gehiegi eskatzen zaizkielako linean (359 zenbakiko eurobarometro berezia: 

datu babesari eta nortasun elektronikoari buruzko jarrerak Europar Batasunean, 

2011ko ekaina). 

 

Errealitate horrek datu pertsonalen gaineko kontrola galdu izanaren sentsazioa 

eragiten du, ez baita informazio egokirik jasotzen datuen helmugaz, nori 

transmititzen zaizkien eta zertarako, eta kasurik gehienetan erabiltzaileak ez 

duelako jakiten nola erabili bere eskubideak linean. Adibide adierazgarri gisa, 

nahikoa da gogoratzea, posta pertsonalean mezu elektronikoak trukatzen 

ditugunean Interneteko kontu erabilienetako batzuen bitartez, nahiz eta 

ekipoan aplikatutako segurtasun neurriak (birusen kontrakoak) eduki, nola 

betetzen diren mezuaren inguruko espazioak unean uneko elkarrizketarekin edo 

mezuan erantsitako argazkiekin zerikusia duten iragarkiez; garbi dago, beraz, 

edukien eta terminoen, tag edo metadatuen bilatzaile automatikoak euren 

indexazio lana egiten ari direla erabiltzaileen solasaren azpitik. 

 

Adibide argi batek azaltzen du egoera hori: «Batek ez dauka bere burua 

identifikatu beharrik hirian zehar paseoan ibiltzeko edo botikan zerbait erosi eta 

dirutan ordaintzeko; Interneten konektatzeko, aldiz, lehenengo eta behin IP 

helbidea bezalako identifikatzaile bat behar da, eta horrek gure arrastoa bilatu 

eta aztertzeko aukera emango du».  

 

Arazoa da erabiltzen dugun ingurune digitala izugarri intrusiboa dela bere izaera 

teknikoaren beraren eraginez. Google gai da orri ireki batean argitaratzen den 

edozein eduki bilatu, indexatu, kopiatu eta estekatzeko. 

 

Gure intimitate eta nortasunaren babesari buruzko jarrera desegokia hartzeak 

edota hirugarrenek legez nahiz legearen kontra hura erabiltzeak, beraz, 

aurreikusi, desiratu edo onartu gabeko ondorioak ekar ditzake orain eta gero, 

informazio eta babes gabezia handia dugun eta hori zuzentzeko balizko 

ekintzak, Espainiako edo Europako legegileek konpondu ezean, ia erabat 

antzuak diren une honetan.  

 

2. Arlo honetan zuzenean aplika daitezkeen arauen aipamen laburra: 

 

Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluak ohorerako, norberaren eta familiaren 

intimitaterako eta bakoitzaren irudirako eskubidea bermatzen du, eta manu 

horren 4. idatz-zatian ezarrita dagoenez, legeak informatikaren erabilera 

mugatuko du, herritarren ohorea eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza 

pribatua eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko. 

Nortasunaren jatorrizko eskubide horiek absolutuak, uko egin ezinezkoak eta 

besterenezinak dira, eta babesik handiena zor zaie. 

 

EBko 95/46/EE Zuzentaraua eta datuen babesari buruzko legeria nazionalak ere 

datuen babesaren arloko egitura juridikoaren osagaiak dira. Legeria horren 

arazoa, batez ere Europar Batasuneko arauena, agerikoa da: erabat zaharkituta 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/directivas/common/pdfs/B.4-cp--Directiva-95-46-CE.pdf
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dago, Internet fenomenoa lehertu aurretik sortua delako, eta, beraz, ez dago 

taxututa aipatutako eskubide horiek babesteko benetako tresna gisa. Jakina 

denez, 2013. urte honetan zehar ekin nahi zaio Europako araudi horrek behar 

duen eraberritze eta eguneratze lanari. 

 

3. Aurrean azaldutako gogoetak aplikatu ahal bazaizkie pertsonek, oro har, 

Interneten egiten dituzten erabilerei, eta aztergai dugun espedientea adingabeei 

eragiten ez badie ere, merezi du arazoa arreta bereziz aztertzea haur eta 

nerabeei dagokien aldetik, haiengan bat egiten baitute itxuraz elkarren 

kontrakoak diren bi inguruabarrek: jatorrizko digitalak dira (berezko gaitasuna 

dute edozein motatako teknologiarekin harremanak izateko) eta zaurgarriagoak 

dira. 

 

Gazteenek euren informazioa eta euren irudia babesteko ahalmena bereganatu 

beharrak Arartekoaren kezka eragin du aspaldiko urteetan, eta jada 2008an 

hainbat material didaktiko argitaratu izana da horren lekuko: Leihoak,”Abentura 

erreala mundu birtualean. Gozatu Internetez sarean erori gabe” eta 

Ciberbullying-a, teknologia berrien bidezko jazarpena prebenitzeko material 

didaktikoaren aurkezpena. Geroago berariazko atal ba sortu da baliabide 

elektronikoen erabilera arduratsuaz Eskubideen uhartearen web orrian. 

 

Garai hauetan, esperientziak erakutsi digunaren arabera, esan dezakegu gure 

haurrak ez daudela informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien 

ahalmen handien eraginpetik kanpo, haien arriskuen eraginpetik kanpo ez 

dauden bezala. Arartekoaren Haur eta Nerabeen Kontseiluak arrazoiz esan 

zuen, beherago aipatuko den e-inklusioari eta e-partaidetzari buruzko txosten 

berezia egin zuenean: segurtasunez erabili behar ditugu Internet eta sare 

sozialak. Googlek dena daki eta Facebook edozerekin lotzen da, baina arriskuak 

ere badaude. 

 

Beraz, argi badaukagu haurren eskubideak babestu behar direla, ingurune 

birtualak dituen arriskuez jabetuta bagaude, haurrekin zerikusia duten erakunde 

guztien egitekoa izango da beren buruak babesteko behar dituzten tresnak 

ematea, Interneten erabilera seguru eta arduratsua lortzeko behar diren 

baldintzak sortuz. Dagoeneko ekimen interesgarriak eta praktika egokiak sortu 

dira helburu horri begira, eta horien artean nabarmendu egingo ditugu, hainbat 

arrazoirengatik,   Kontuzdatos hezkuntza kanpaina, Datuak Babesteko Euskal 

Bulegoak sustaturikoa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa Sailarekin lankidetzan; Eusko Jaurlaritzak 2012ko uztailean onartutako 

Euskadiko 2015 Agenda Digitalaren esparruan antolatutako ekimenak, eta 

Europako Batzordearen Safer Internet Programme 2009-2013 delakoa; azken 

horren helburu nagusia da gazteek Internet segurtasunez erabil dezaten 

sustatzea, haurren zibersegurtasunerako erreferentziako zentroak sortuz EBko 

lurralde osoan, sentiberatze eta borroka ekintzak burutu ditzaten legez 

kontrako edukien eta jokabide okerren aurka. 

 

http://192.168.100.11/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1506_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2161&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=ZiberBullying-a.+Teknologia+berrien+bidezko
http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/ayudan_eusk.htm#navegar
http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/ayudan_eusk.htm#navegar
http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/euskara.html
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=2&codbusqueda=299&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=407&seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codMenuSN=405&language=eu
http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuz00/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/decides.html
http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuz00/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/decides.html
http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuz00/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/decides.html
http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuz00/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/decides.html
http://www.innova.euskadi.net/v62-2002/eu/contenidos/informacion/agenda_digital/eu_agenda/agenda_ad.html
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24190d_es.htm
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Hitz batez, adingabeei babes berezia eman behar zaiela kontuan harturik, 

erakundeek apustu egin dute baliabide horien erabilera arduragabeak duen 

eraginari buruzko kontzientziazio eta informazio lana egitearen alde. Zalantzarik 

gabe prebentzio lan hori egiten jarraitu beharko da, eta ikasgai interesgarri 

batzuk atera daitezke lan horretatik pertsona helduei zuzendutako prebentzio 

ekimenetara eramateko, horrelakoek orain arte sustapen urria izan baitute. 

 

Gai horiei guztiei buruz gogoeta egiten jarraitu behar da, modu egokian orekatu 

daitezen pertsona bakoitzaren eskubideen babesa eta egikaritza eraginkorra, 

batetik, eta web sozialak nahiz gailu mugikorrek informazioa emateko, 

gardentasuna eta jakintza ahalbidetzeko eta gure bizitza eta gure lana 

errazteko duten gaitasun izugarria, bestetik.  

 

Ildo horretan, Arartekoak egokitzat jotzen du berak atera dituen ondorioak 

azaltzea: 

 

 

Ondorioak 

 

Lehenengoa: espedientea hastea eragin zuten gertaerak direla eta, bai hezkuntza 

eremutik, baita, berariaz, Deustuko Unibertsitatetik bertatik ere, azpimarratu egin 

da beharrezkoa dela ikasleei eta, oro har, gizarte osoari informazioa ematea euren 

gailu elektronikoen segurtasun baldintzen eta pribatutasunaren inguruan, eta, 

horren osagarri, bideak sortzea sare sozialen erabilera etiko eta arduratsuari buruz 

hausnartzeko, baliabide horien bitartez eskuratu daitekeen informazioaren azterketa 

kritikoa sustatze aldera. 

 

Erakunde honek, jarrera horiekin bat datorrenez, ezinbestez azpimarratu behar du 

helburu horietarantz aurrera egitea ahalbidetuko duten ekimenak antolatu behar 

direla. 

 

Bigarrena: arau gabezia eta ingurune digitalaren definizio egokia. 

 

Honezkero inork ez du ukatzen bere arau eta eskakizunak dituen ingurune digital 

batean mugitzera igaro garela. Pertsona gutxi dira euren informazio pertsonalaren 

gaineko kontrol eraginkorra izateko gauza; teknologiaren eta Internet munduaren 

erabilerarako intuiziozko gaitasun handia bai, baina, seguru asko, arriskuetariko 

batzuei buruzko informazio egokirik ez duten jatorrizko digitalak ere kasu askotan 

ez dira gai izaten hori modu eraginkorrean egiteko. 

 

Mundu digitalean gerta daitezkeen eskubide-urratzeen adibiderik ohikoen eta 

berezkoenetariko bat da, itxuraz, ez zaiola inori erantzukizunik egozten bidegabeko 

erabilerengatik: erantzukizuna oso iluna da eta lausoturik gera daiteke. Mugak eta 

erantzukizunak non dauden jakiteko zailtasun itzela balego bezala, zigorrik gabeko 

espazio baten aurrean bageunde bezala, non zailagoa baita eskubideen kontrolean 

eta defentsan aritzea. 
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Herritarren belaunaldi berriko eskubide horiek babesteko, lehenbailehen eduki behar 

dugu esparru juridiko eguneratua (Euskal Autonomia Erkidegoko eremuaz 

gaindikoa), erantzukizun horiek arautuko dituena, herritarrek euren datuen gainean 

duten kontrola areagotuko duena eta datu pertsonalak ezabatzeko gaur egun 

dauden oztopo handiak gainditzea ahalbidetuko duena.  

 

Arlo honetako legeria berariazkoak aukera hauek eman behar ditu, beraz: 

 

- Norberaren datuen informaziorako eta datuok eskuratzeko eskubidea 

arautzea. 

- Interneten zerbitzuak eskaini eta datuak biltegiratzen eta lantzen dituzten 

enpresei eskatzea eragiketa horiek zein baldintzatan egingo diren argi eta 

garbi azal dezaten eta horretarako baimena eska dezaten. 

- Egokiro arautzea ahanzturarako eskubidea (hau da, pertsona jakin baten 

gaineko datuak eta informazioa Internetetik ezabatzeko eskubidea), halako 

moduan non herritarrak jakingo baitu nora jo bere baimena indargabetzeko 

(LDBLO legean datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 

eskubideak aurreikusten diren bezalatsu). 

 

Azken gai hori Arartekoaren kezka iturri berezia da. Auzitegi Nazionalak Europar 

Batasuneko Justizia Auzitegiari aurkeztu dion epaiketa aurreko arazo batek (datu 

pertsonalen babesari buruzko 95/46/EE Zuzentarauko zenbait arauren helmenaren 

gainekoa) Interneten ahaztua izateko eskubidearen helmenari ere eragiten dio, eta 

Europako Auzitegiak iragarri duen epaiak beteko ditu, Arartekoaren ustez, 

aipatutako hutsuneetariko batzuk, eskubide guztiz pertsonal horiek gaur egun 

behar duten berme-esparrua eratuz. 

 

 

Hirugarrena: administrazioen jarrera proaktiboa eta bultzada IKTen erabilera 

arduratsua eta segurua sustatzeko. 

 

Lege esparru eguneratua helburu duten jarduketekin batera, administrazioek rol 

guztiz aktiboa hartu behar dute informazioa, gardentasuna eta kontrola 

ahalbidetzeko. Horrek esan nahi du hainbat eremutan egin behar dela aurrera, eta 

ondokoak azpimarratuko ditugu: 

 

1. Prebentzioa indartzea, heldutasun digitalerako heziz eta jokabide 

arriskugarriak saihestuz. 

 

Arestian esan dugunez, etenik gabe aldatzen ari den ingurune digital berri eta 

konplexu baten aurrean gaude. Beraz, erabiltzaile oso aurreratuak eta adituak 

bakarrik izango dira gauza sortuz doazen kanal guztiei “arrastoa jarraitzeko” eta 

segurtasunaren inguruan gerta daitezkeen arazoen diagnostiko zuzena egiteko. 

 

Egoera hori zuzendu arte, eta erakundeek gaur egun darabiltzaten pribatutasun 

politika korapilatsu eta eraginkortasun urrikoak gainditu arte, IKTen erabilera 

seguru eta arduratsua lortzeko tresnarik onena zentzu komuna erabiltzen ikastea 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
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da. Mundu fisikoan ez genuke etxeko edo bulegoko atea zabalik utziko, eta ez 

genuke edonorekin partekatuko gure argazki makinaren erabilera. Era berean, 

mundu digitalean ere zentzuz jokatu behar da. 

 

Internauta bakoitzaren ardura da, eta ez beste inorena, gure bizitza pribatuan 

muturrik sartzen ez uztea, eta horretarako kontrolatu egin behar ditugu gure 

iritziak, irudiak eta fitxategiak, erabiltzen ditugun gailuetan edo Internetekin 

konektatzeko erabiltzen ditugun sareetan. Laburbilduz, editatzen ditugun edukien 

ardura hartu behar dugu, sarritan gertatzen den erroretik ihes eginez: ez gara 

konturatzen behin babes eremutik irteten direnean galdu egingo dugula haien 

gaineko kontrola. 

 

Jokabide ezegokien kontra, informazioa da prebentziorako benetako tresna bakarra. 

Beraz, sentiberatze eta informazio kanpainak egitea proposatzen dugu. Dudarik 

gabe garrantzitsuak dira, nahikoak ez izan arren, arlo honetan adingabeei buruz 

sortutako ekimenak; baina hutsaren hurrengoak dira pertsona helduentzat 

sortutakoak, eta helduen artean maiz gertatzen da behar adinako gaitasun 

teknologikorik ez izatea. 

 

Gorago aipatutako Euskadiko 2015 Agenda Digitala bezalako tresnak, herritar 

erantzukideak sustatuko dituzten neurrian, edota tokiko agenda digitalak oso 

erabilgarriak izan litezke euren indarraren zati bat bideratuko balute informazio eta 

sozializazioaren helburura, Interneten ahalmenik handiena lortzeko erabilera seguru 

eta arduratsuaren inguruan. Horrekin batera baliagarria izango litzateke KZ Guneek 

eskaintzen duten kapilaritatea erabiltzea eta haien prestakuntza eskaintzaren 

katalogoari eranstea gai horiei guztiei buruzko modulu berariazkoak. 

 

2. Bakoitzak sarea erabiltzean izan beharreko ardura eta arreta azpimarratzea. 

 

Jakina da gero eta gutxiago irakurtzen ditugula erabiltzen ditugun gailuen 

erabilerari buruzko jarraibideak (izatekotan, transakzio ekonomikorako funtzioa 

dutenak bakarrik), baina ezin da ahaztu horixe dela gure lehenengo eginbeharra 

erabiltzaile arduratsu gisa: pribatutasun politikak irakurri egin behar ditugu, 

gomendatutako segurtasun mekanismoak konfiguratu behar ditugu gure sistema 

eta aplikazioetan, eta erabiltzeko baldintzak ezagutu, baita horien gaineko 

erabakiek ekarriko dituzten ondorioak ere (ez gainetik pasatu, garrantzitsuak ez 

balira bezala), baldintza horiek onartuko ditugun ala ez zentzuz erabakitzeko. 

 

Testuinguru horretan ezin dugu albora utzi Arartekoaren espediente hau abiarazi 

zuen gertaerak zerikusia duela WIFI sare publikoen erabilerarekin. Horrenbestez, 

berariazko aipamena egin behar diegu sare horiei. Banda zabalerako eskubide 

unibertsala bermatzeko tresna lagungarriak direla ukatu gabe, ezin dugu inoiz 

ahaztu sare horiek erabiltzen direnean babestu egin behar direla smartphone, tablet 

eta ordenagailuen eduki digitalak, bestela baten batek, sare publiko horren bitartez, 

babesturik ez dauden fitxategiak eskuratzeko arriskua dagoelako. Beraz, WIFI sare 

publiko bat ez da inoiz erabili behar eduki konfidentzialak partekatzeko edo 

jasotzeko. 

http://www.innova.euskadi.net/contenidos/informacion/innovacion_euskadi/es_innova/AGENDA_DIGITAL_DE_EUSKADI_2015.pdf
http://www.kzgunea.net/o54CCRedirServlet?hdnNora=%2Fo54CCatalogoCursoServlet&hdnModo=AAA&hdnMenu=FOR&hdnOrigen=FOR&hdnAccion=LST&idioma=eu
http://www.kzgunea.net/o54CCRedirServlet?hdnNora=%2Fo54CCatalogoCursoServlet&hdnModo=AAA&hdnMenu=FOR&hdnOrigen=FOR&hdnAccion=LST&idioma=eu
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3. Enpresei segurtasun arloko betebeharrak ezartzea:  

 

Euren funtsezko izaeragatik etenik gabe aldatzen eta aurrera egiten ari diren 

teknologiak erabiltzeko beharrezkoa baina ezohikoa den ezagutza sakonak, azken 

batean, erabiltzaileen arteko egiazko desberdintasuna eragiten du Interneten 

diharduten enpresen aurrean. Beraz, enpresa horiei eskatu behar litzaieke 

informazio oinarrizkoa, ulerterraza eta sinplea eskain diezaietela erabiltzaileei -

erabiltzaileek nahi adina zabaldu ahal izango den informazioa- segurtasunaren 

kontrako arriskuei buruz eta web sozialean babeserako mekanismoak abian jartzeko 

moduari buruz. 

 

Horren osagarri gisa eskatu behar litzateke erabiltzaileak baimen informatua eta 

berariazkoa eman dezala instalatzen ari den aplikazioak hartu ahal izango dion 

informazioari buruz; aukera izan dezala funtzio batzuk onartzeko eta besteak 

baztertzeko, baimen orokorra eman beharrean zatikako baimen xehakatua 

emateko. 

 

Halaber, aplikazioak garatzen dituztenei eskatu behar litzaieke edozein aplikazio 

edo sistemaren hasierako diseinutik bertatik erants ditzatela pribatutasunaren eta 

herritarrentzako informazioaren arloko oinarrizko eskakizunak. 

 

 

4. Behatokiak: proaktibotasuna eta zaintza aktiboa sarean: 

 

Eremu honek badu beste zailtasun bat, alegia, arlo honetako berrikuntzaren 

abiadura handia: etenik gabe sortzen ari dira gizarte sare berriak, eta kontrolaren 

ardura duten agentzia edo erakundeek erantzun orduko haien hedapen biralak asko 

indargabetzen ditu “a posteriori” hartutako neurriak, egokienak izanda ere. 

 

Horregatik, hain zuzen ere, joerei aurrea hartzea eta datuen babesaren arloko 

arrakalez edo intimitatearen aurkako arriskuez ohartaraziko duen antena aktiboa 

izatea eginkizun nagusi izango duten erakunde edo behatokiak indartu egin behar 

dira, horrelako arrisku egoerak edo praktikak zuzen daitezen sustatzeko eta, 

horrenbestez, enpresa edo operadoreen erantzun positiboa errazteko. Dagoeneko 

badira bide horretatik doazen ekimenak, bai estatuaren eremuan (ikusi e-

konfiantzarekin zerikusia duten estrategiak eta zerbitzuak, INTECO - 

Komunikazioaren Teknologien Institutu Nazionalak garatutakoak) bai atzerrian 

(adibidez, Kanadako Pribatutasunaren Goi Komisarioaren Bulegoak  (KPB) eta 

 Datuak Babesteko Holandako Bulegoak batera egin duten txostena, WhatsApp 

dela eta).  

 

Euskadiko 2015 Agenda Digitalean aurreikusita dagoen Euskal Autonomia 

Erkidegoko Segurtasun Zentroak lagundu egingo du sareko segurtasuna hobetzeko 

lan proaktibo horretan. 

 

http://www.slideshare.net/agestico/inteco-econfianza
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.priv.gc.ca/index_e.asp&ei=V2UKUeipGMuShgeQroD4Cg
http://www.dutchdpa.nl/Pages/home.aspx
http://www.whatsapp.com/
http://www.innova.euskadi.net/v62-20073/es/contenidos/informacion/agenda_digital/eu_agenda/iniciativas_destacadas_navega_sin_miedo.html
http://www.innova.euskadi.net/v62-20073/es/contenidos/informacion/agenda_digital/eu_agenda/iniciativas_destacadas_navega_sin_miedo.html
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Laugarrena.- Eskubide hauen babesik zorrotzena adingabe eta nerabeen kasuan. 

 

Jada ezagunak diren arrazoiengatik, lehentasunezkoa da adingabeen eremuan 

jardutea. Zalantzarik gabe, adingabeen heziketarako eta kontzientziaziorako 

ezinbestekoa da gizarte eragileen, gurasoen, erakunde publikoen -bereziki 

hezkuntza arlokoak eta agentzia espezializatuak- eta gizarte zibilaren arteko 

lankidetza eta koordinazioa. Euskadiko 2015 Agenda Digitalak taxutzen duen 

esparru egokia horretarako tresna aproposa izan liteke, eta, balio erantsi gisa, 

tokiko agenda digitalak sustatu eta bultzatuko ditu. 

 

Hori horrela, interesgarria litzateke EAEko Administrazioak Andaluziako Juntaren 

otsailaren 6ko 25/2007 Dekretuan ezarritako ekimenen antzekoren bat antolatzea. 

Interneten erabilera sustatzeko, arriskuei aurrea hartzeko eta segurtasuna zaintzeko 

neurriak ezartzen dituen dekretu horrek IKTak eta horien onurak eskuratu eta 

baliatzeko eskubidea aitortzen die gazteei, eta horrekin batera erabilera egokiari 

buruzko jarraibideak ematen ditu.   

  

Arartekoak eskubideen ikuspegia eransten die bere azterketei, eta horrexegatik 

aldarrikatzen dugu, IKTak eta adingabeak elkarrekin lotzen dituzten jarduketetan, 

adingabeei informazioaren gizartea eskura jartzea eta sarean ingurune seguruan 

hazi daitezen ahalbidetzea dela helburua. Hala, Arartekoak laster argitaratuko du 

txosten berezi bat e-inklusioari buruz eta Euskadiko herritarrek IKTen bitartez 

eremu sozialean eta publikoan parte hartzeari buruz, eta, txostenaren gaia ez izan 

arren, Interneten erabilera seguruaren sustapenaren gaineko gomendioa jaso da 

bertan, ikuspegi global eta integratzailea hartuta. Hona hemen ikusmolde horren 

aurrerapena: 

 

• Bai adingabeekin, bai hezkuntza komunitateko gainerakoekin (irakasleak eta 

gurasoak), hedapenaren, sentsibilizazioaren eta heziketaren arloetan lan 

egitea proposatzen da. 

• Garatzaileek, eduki-sortzaileek eta eremu publikotik nahiz pribatutik sarearen 

garapenean parte hartzen duten beste profil, entitate eta erakunde batzuek 

sare seguruagoa sortzeko konpromisoa har dezaten lortu nahi da. Hortik 

abiatuta Arartekoak zenbait proposamen estrategiko egingo ditu, haur eta 

nerabeek IKTak modu seguruago eta arduratsuagoan erabil ditzaten 

sustatzeari lotuak. 

 

Helburua da, azken batean, oreka bilatzea, alde batean jarriz berrikuntza eta gizarte 

sareek dituzten ahalbide izugarriak, eta beste aldean pertsonen eskubideen bermea. 

Informazioa, gardentasuna eta ezagutza eraginkorra dira horretarako giltzarriak. 

Hitz batez, heldutasun digitala da gakoa, pertsona guztiek erabili ahal izan dezaten 

gailu mugikorren, Interneten eta gizarte sarearen ahalmen aparta, euren 

pribatutasuna, intimitatea eta irudia arriskuan jarri gabe, elkarrekin aurrera eginez 

benetako komunitate digitalaren eraikuntzan. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/39/5

