
DATU PERTSONALAK BABESTEARI
BURUZKO LEGE ORGANIKOA

OSASUN MENTALAREN ARLOAN

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Osakidetza





DATU PERTSONALAK BABESTEARI 

BURUZKO LEGE ORGANIKOA 

OSASUN MENTALAREN ARLOAN

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun 
mentalaren arloan

EGILEAK:

Leire Erkoreka Anda. Informatika teknikaria. Sistemak. Berrikuntza eta Sistemetako Zuzenda-
riordetza. BOMS Egile nagusia: 7.atala. Egile laguntzailea: 1. 2. 3. 4. 5. 6. eta 8. atalak.

Ana Fernández Cagigas. UED osasun mentalean espezialista Ortuellako ZHTn. BOMS. Egile 
nagusia: 3. eta 6.atalak. Egile laguntzailea: 1. 2. 4. 5. 7. eta 8. atalak.

Enrique González Arza. Sistemetako Burua. Berrikuntza eta Sistemetako Zuzendariordetza. 
BOMS. Egile nagusia: 7. eta 8.atalak. Egile laguntzailea: 1. 2. 3. 4. 5. eta 6. atalak.

Jon Lizarraga Sobrino. Psikiatra. Ezkerraldea Eskualdeko Buru Klinikoa. BOMS. Egile nagusia: 
5. atala eta marrazkiak. Egile laguntzailea: 1. 2. 3. 4. 6. 7 eta 8. atalak.

Juan Medrano Albéniz. Psikiatra. Ezkerraldea Eskualdeko Zerbitzuburua. BOMS. Egile nagu-
sia: 2 eta 4. atalak. Egile laguntzailea: 1. 3. 5. 6. 7. eta 8. atalak.

Luis Pacheco Yáñez. Psikiatra. Bilbo Eskualdeko Zerbitzuburua. BOMS. Egile nagusia: 1. 2. 
atalak. Egile laguntzailea: 3. 4. 5. 6. 7. eta 8. atalak.

Edizioa: 1.a. 2014ko maiatza
Tirada: 100 ale
© Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea / Red de Salud Mental de Bizkaia (Osakidetza)
Internet: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghrsmb00/es/
I.S.B.N.: 978-84-616-9603-1
D.L.: BI-570-2014
Edita: Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea / Red de Salud Mental de Bizkaia (Osakidetza)
 c/ Mª Díaz de Haro, 58
 48010 Bilbao
PVP: 20 euro (BEZ barne)

Fotokonposaketa, inprimaketa eta koadernaketa: 
 Michelena Artes Gráfi cas, S.L. 
 Astigarraga (Gipuzkoa)

IRAKURLEEI OHARRA:

Urteak aurrera joan ahala, eta aldaketa sozial eta politikoak direla medio, joera dago edozein gairi buruzko 
legeria eta araudia zaharkitua geratzeko. Halaber, medikuntza etengabe garatzen ari da; medikuntzan 
ezagutza handitu ahala, eta eta berau gizartean garatzeko modua aldatu ahala, legezko araudian ere 
aldaketak egin beharko dira. Horregatik, irakurleei gomendatzen zaie hemen jorratzen dugun gai honi 
buruzko azken legeria eguneratzeko eta, horrez gain, kontuan izateko legezko araudia beti dela interpre-
tazio ezberdinak izaten dituen arloa, alegia, ez dela zehatza eta legegileak beti alda dezakeela. Azkenik, 
azpimarratu behar da testu honetan aztertu nahi izan dela nagusiki, sektore publikoaren barruan, jarduera 
asistentzialari eragiten dion legeria, hots, batez ere, Osakidetzan. Hortaz, nahiz eta jarduera asistentzial 
pribatuaren erreferentziaren bat egin, norbaitek gai horretan zehaztapen gehiago nahi izanez gero, gai 
horiei buruzko lege-araudien berariazko azterketan oinarrituko beharko du.
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Sarrera

2010ean, Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren akordioaren bitartez, Bizkaiko 
Osasun Mentaleko Sarea izeneko zerbitzu-erakundea sortu zen (BOMS), Bermeo, 
Zaldibar, Zamudioko Ospitaleak, eta Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala 
batuz. Zerbitzu-erakunde berri honek osasun mentaleko arreta eskaintzen du Bizkaiko 
Lurraldean zehar banatuta dauden zentroek osatzen duten azpiegituraren bidez. 
Azpiegitura hori, asistentzia mota dela eta, honela sailkatzen da: osasun mentaleko 
ospitale monografi koak, osasun mentaleko zentroak (kanpo-kontsultak), eguneko 
ospitaleak, tratamendu asertibo komunitarioko taldeak eta eguneko zentro hezitzaile 
terapeutiko bat.

Datu pertsonalak babestea bereziki kontuan izaten den arloa da osasun mentala-
ren eremuan, eta horregatik, BOMS sortu zenetik, gure jarduerak indarrean dagoen 
lege-markora (15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak 
Babesten dituena) egokitzen jardun dugu. Hala ere, osasun mentalaren errealitateak 
sakonki aztertu eta ondo ulertu egin behar izan ditu indarrean dauden lege-testuak 
gure ingurune asistentzialeko berezitasunetara behar bezala egokitzeko.

BOMSetik, Datu Pertsonalak Babesteko Segurtasun Batzordeak ekimen batzuk bult-
zatu ditu gai hau zabaldu eta berariazko prestakuntza emateko ez ezik, barruko ezta-
baidarako bideak errazteko ere, sarean dauden foroen bitartez. Prozesu luze eta zail 
honetan beharrezko izan da Osakidetzako Erakunde Zentralaren parte-hartzea eta 
BOMS ospatzen dugun gizaki-talde osoarena.

Liburu honen helburua da indarrean dagoen legeria ulertu eta osasun mentalaren 
arloan aplikatzea. Horretarako, osasun mentaleko profesionalek egindako iruzkin 
kritiko batetik abiatuz, eguneroko jardueran, nola edo hala, erabiltzaile eta euren 
datu pertsonalekin zerikusia duten alderdi guztiak jorratzen dira. Ez dira ahaztu 
behar, ordea, sortzen diren errealitate berriak; alde batetik, historia kliniko elektro-
nikoaren ezarpena, papereko historia klinikoaren kontzepzio tradizionalaren paradig-
ma-aldaketa ekarri duena; eta bestetik, sartuta gauden Informazio eta Ezagutzaren 
Gizartea, osasun mentalean eragin dezaketen bitarteko eta komunikabide berriak 
ekartzen baititu.

Carlos Pereira Rodriguez Dk.

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea - Osakidetzako Gerentea
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Sarrera

1999an DBLO argitaratu zen (glosarioan daude laburt zapen eta defi nizio guztiak). 
Gure datu pert sonalak era espezifi ko, zabal eta zehat z batean arautu dituen lehen 
legea izan da. Haren arabera sortu da, Espainian, datu pert sonalei buruzko fi losofi a 
eta legedi guztia. Hala ere, sortu eta zort zi urtera garatu eta egikaritu zen benetan 
legea, orduan argitaratu bait zen 2007ko DBLOED. Errege Dekretuak, DBLOren erre-
gelamendua garat zeaz gainera, haren zenbait gauza aldatu ere egin zituen. Adibidez, 
fi t xategi ez-automatizatuetako – hau da, paperezko fi t xategietako– datuak babesteko 
neurriak sartu ziren lehen aldiz.

Lege hau aplikatuko zaie euskarri fi sikoan jasotako izaera pert sonaleko datuei, baldin 
eta euskarri horrek ahalbidet zen badu datu horiek tratat zea, bai eta sektore publiko 
zein pribatuak datu horien gainean gerora egin dezakeen erabilera-modalitate orori 
ere. Datu horiek, oro har, “fi t xategi” batean egongo dira (ikusi glosarioan termino 
horren eta harekin lotura duten beste termino bat zuen defi nizioa). Legediak ezart zen 
du nola sortu behar diren fi t xategi horiek; noiz, nola eta nori jakinarazi behar zaion 
haien inskripzioa; zein datu sar daitekeen eta zein ez; zer segurtasun-mekanismo eta 
-neurri izan behar dituzten; datuetara nor eta nola sar daitekeen, eta atal bat zue-
tara edo guztietara sar daitekeen; zein datu komunika daitekeen eta zein ez; datu 
pert sonalak tratat zen dituzten profesionalen eskubideak eta betebeharrak zein diren, 
bai eta gordet zen eta tratat zen diren datuak dagozkien erabilt zaileenak ere; haien 
araberako arau-urrat ze eta zigor-motak zein diren; eta abar. Bistan denez, datu 
pert sonalei buruzko araudi espezifi koa, zabala eta zehat za da.

Datu pert sonalen eta haien legezko araudiaren inguruan, oro har, dagoen nahas-
mendu handiaren ondorioz, esan beharra dago DBLOren 2.2 artikuluan, legearen 
aplikazio-eremuari buruzkoan, zehazki hau aipat zen dela: “Lege Organiko hau ez 
zaie aplikatuko pert sona fi sikoek dituzten fi t xategiei, pert sona horiek norberaren edo 
et xeko jarduerak bakarrik gauzat zen dituztenean…”. Hau da, liburu honetan azal-
duko diren manu legalak haiek alderdi profesionaletan erabilt zearekin lotuta daude. 
Argi gera bedi, beraz, legedia ez dagoela lotuta datu pert sonalen “et xeko” erabi-
lerarekin edo pert sona pribatuek egin dezaketen erabilerarekin. Adibidez, DBLOk 
ez du zigort zen mezu elektronikoak hart zaile guztien helbide elektronikoak ikusgai 
daudelarik (alegia, Cc-n), ezkutuko kopiarik (Cco) erabili gabe, bidalt zea edo birbi-
dalt zea “et xetik”; baina hori bera zigort zekoa da baldin eta jarduera profesionalen 
eremuan egiten badugu, eta Osakidet zakoak ez diren hart zaileei bidalt zen badiz-
kiegu. Gainera, kontuan izan behar da DBLOEDren 4. artikuluan hau defi nit zen dela: 
“… jarduera pert sonalt zat edo et xeko jarduerat zat baino ez dira hartuko norbanakoen 
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bizit za pribatuaren edo familiaren esparruan sart zen diren jarduerei dagozkien trata-
menduak…”. Beraz, oso argi izan behar da et xeko jardueraren eta jarduera profesio-
nalaren arteko bereizketa hori, datu pert sonalei dagokienez. Horrekin lotuta, blog bat 
gomendat zen diogu irakurleari, DBLOren alderdi horri eta beste bat zuei buruzkoa: 
http://lopdbizkaia.blogspot.com/

Osasunaren arloko datu-babeserako garrant zi handia duten legeak

• DBLO: 15/1999 Lege Organikoa, 1999ko abenduaren 13koa, Datu 
Pert sonalak Babesteari buruzkoa.

• PAAOL: 41/2002 Legea, 2002ko azaroaren 14koa, pazienteen autonomia 
eta informazio eta dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta bete-
beharrak araut zen dituen oinarrizko legea.

• DBLOED: 1720/2007 Errege Dekretua, 2007ko abenduaren 21ekoa, 
1999ko Datuak Babesteko Lege Organikoa garat zeko erregelamendua 
onet si zuena.

• HKEJD: Eusko Jaurlarit zaren 38/2012 Dekretua, 2012ko mart xoaren 
13koa, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesiona-
lek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei 
buruzkoa.

Oro har, ez DBLO ez DBLOED ez dira ongi egokit zen osasun-jarduerara; izan ere, nor-
mala denez, legegileak, datu pert sonalen araudia ezart zean, ez zuen buruan jarduera 
hori bakarrik. Dena dela, bit xia da ikustea DBLOEDn, ia 160 artikulu izan arren, 
artikulu bat bera ere ez dela “osasun”arekin lotutako datuei buruzkoa; horren ordez, 
gaiari buruzko aipamen t xikiak baino ez daude (adibidez, 8. artikuluan: Osasunaren 
inguruko datuak). Egile bat zuen irit ziz (1), Legea osasun-arlorako “nahasia da, eta 
legegint zako teknika eskas baten adibide izan daiteke, asistent ziaren errealitateari 
dagozkion berezitasunei egokit zea zaila izateaz gainera...”. Nolanahi ere, horixe da 
egoera, eta datu pert sonalak erabilt zen dituen erakunde publiko edo pribatu orok 
– alegia, pert sona orok– bete behar du Lege horrek araut zen duen araudia. Halaber, 
ohiko jarduera profesionalean betet zeaz gainera, datu pert sonalen fi t xategi bat et xeko 
jardueratik kanpo erabilt zen den guztietan bete behar da araudia.
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DBLO eta osasuneko datu pert sonalen babesa

• DBLO osoan ez dago osasunari bakarrik dagokion artikulu zehat zik. 
Osasunaren aipamen laburrak besterik ez dira ageri.

• Osasun-datuak babesteari buruzko araudiak print zipio orokorrak ematen 
ditu, osasun-arloko datu pert sonalei aplikatu behar zaizkienak, zeinak 
bereziki babestu beharrekot zat jot zen baitira 

Legedi hori betet zen den kontrolat zeko, “Datuak babesteko agent zia” izenekoak 
daude. Nagusia AEPD da, Espainiakoa, eta titulartasun publikoko zein pribatuko 
fi t xategiak hart zen ditu kontuan. Haren at zetik, erkidego bat zuetako agent ziak 
daude, eta titulartasun publikoko fi t xategiak hart zen dituzte kontuan. Liburuko 3. 
kapituluan, agent zia horien alderdi asko aztert zen dira, sakon.

Araudiari dagokionez, DBLO eta DBLOED dira profesional guztient zako interes 
berezikoak. Beste arau batean, Ekonomia Jasangarriaren Legean (EKL), azken 
xedapenetatik berrogeita hamaseigarrena baino ez da datu pert sonalei buruzkoa. 
Xedapen horretan, aldatu egiten dira lehenbiziko bi legedietan ezart zen diren arau-
urrat zeak eta zigorrak, eta hori interesgarria da, profesional orok jakin behar baitu 
zer gerta dakiokeen araudia betet zen ez badu. Halaber, jarduera asistent ziala dute-
nent zat, nahitaezkoak dira historia klinikoa erabilt zeari buruzko legediak, haietako 
askok lotura baitute datu pert sonalekin eta haien araudiarekin. Horrekin lotutako 
estatuko legedi nagusia PAAOL da, eta EAEko araudiari dagokionez, HKEJD da 
nagusia.

Hala, irakurleek bi alderdi bereizi aurkituko dituzte: alde batetik, 1. kapituluan herri-
tar orok bete beharreko DBLOren araudia azalt zen da, jarduera profesionala kontuan 
hartu gabe (hau da, guztioi dagokigun ikuspegitik aztert zen da, nahiz eta osasunaren 
arloan – asistent zialean edo ez– jarduten duten profesionalekin berariaz lot zen saiatu 
garen); beste aldetik, 2. kapituluan jarduera asistent zialaren alderdiak aipatu dira, 
eta, bereziki, historia klinikoarekin lotutakoak. Kapitulu horrek berariazko garrant zia 
du jarduera asistent ziala duten profesionalent zat, bereziki fakultatiboent zat, baina 
baita eguneroko jardunean pazienteen historia klinikorako sarbidea duten langile guz-
tient zat ere (EUDak, gizarte-langileak eta abar). Kapitulu horretan, legeak Osasun 
Mentaleko jarduerara ahalik eta gehiena egokit zen saiatu gara, nahiz eta araudia 
edozein historia kliniko mota erabilt zen duten jarduera asistent zialei dagokien, psi-
kiatrikoak izan edo ez.

4. eta 5. kapituluetan, DBLO ez betet zeak eragiten dituen zigorrak aztert zen dira. 
Lehenbizi, 4. kapituluan, legezko araudia azalt zen da. Gero, 5. kapituluan, justi-
zia-auzitegietan emandako epaien edo datuak babesteko agent ziek egindako proze-
durekin lotutako epaien hautaketa bat jasot zen da.
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6. kapituluan, adingabekoen ikuspegitik aztert zen da araudia, berariazko araute-
gia baitute adingabeek. Horrekin guztiarekin lotuta, 7. kapituluan, “sare sozialen” 
gaia aztert zen da, DBLOren ikuspegitik. Izan ere, sare sozialen erabilera eguneroko 
bizit zan t xertatuta dago – batez ere, adingabeetan–, eta, ziur aski, etorkizunean, sare 
sozialek eragin handia izango dute gure jarduera profesionalean, halabeharrez. Eta 
ez haiek bakarrik. Etorkizun hurbilean, errealitate ukaezina izango da pazientee-
kiko komunikazioan posta elektronikoa erabilt zea edo programa bereziak erabilt zea 
bideokonferent zia bidezko kont sulta birtualak egiteko.

Azkenik, 8. kapituluan, BOMSko barne-erabilerako zenbait dokumenturen zati bat zuk 
ageri dira; hala, agerian ut zi nahi da osasun mentaleko zerbit zu sanitarioen erakunde 
batek nola aplikat zen dituen datu pert sonalak babesteko politikak, indarrean dagoen 
legediaren arabera, barne-erabilerako dokumentazioaren bidez.

Espero dezagun irakurlea ez kikilt zea legezko xedapenen gai lehorrarekin. Saiatu 
gara xedapenok ahalik eta era “at seginenean” azalt zen. Nolanahi ere, nahitaezkoa da 
Osasun Mentalaren alorrean asistent zia-jarduerak egiten dituzten profesional guztiek 
araudiaren berri izatea.

Egileak
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1. Datu pert sonalei buruzko araudi orokorra

Osasunaren arloan jarduten duten profesional guztiei – asistent zia-jarduerak izan edo 
ez– dagokien araudia aztert zen da atal honetan.

1.1. DBLO eta Historia Klinikoa

Estatuan historia klinikoa berariaz araut zen duen legea PAAOL legea da, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan (EAE), HKEJD dekretua. Dena dela, DBLO historia klinikoari 
aplikatu behar zaio, datu pert sonalak tratat zeko modu bat baita – bai modu infor-
matizatua, bai eskuzkoa–, eta Lege hori aplikatuko zaie “euskarri fi sikoan jasotako 
izaera pert sonaleko datuei, baldin eta euskarri horrek ahalbidet zen badu datu horiek 
tratat zea, bai eta datu horien gainean gerora egin daitekeen erabilera-modalitate orori 
ere…”. Gainera, DBLOren defi nizioen arabera (ikusi liburuaren amaieran dauden defi -
nizioak), “Fit xategia” da “… izaera pert sonaleko datuen inguruan antolatutako mult zo 
oro, irizpide jakin bat zuen arabera datuetara sart zeko aukera ematen duena, mult zo 
hori sortu, biltegiratu, antolatu eta mult zo horretara sart zeko modua edo modalitatea 
edozein dela ere…”; eta “Datuak tratat zea” da “automatizatutako edo automatizatu 
gabeko eragiketa eta prozedura tekniko oro, komunikazio, kont sulta, interkonexio 
eta transferent zietatik ateratako datuak bilt zea, grabat zea, gordet zea, prestat zea, 
eraldat zea, kont sultat zea, erabilt zea, ezereztea, blokeat zea edo kent zea eta lagat zea 
ahalbidet zen duena”.

DBLO eta osasuneko datu pert sonalen babesa

• Historia klinikoa art xibo bat da

• Historia klinikorako datuak bilt zea, erregistrat zea, historia klinikoa kont sul-
tat zea, aldat zea… eta, oro har, historia klinikoarekin eta historia klinikoa 
edukit zeko egin ohi den guztia datuak tratat zeko moduak dira 

Bestalde, DBLOren 7. artikuluan, “modu berezian babestutako datuak” aipat zean, 3. 
atalean esaten da “arrazari, osasunari eta sexu-bizit zari buruzko izaera pert sonaleko 
datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, lege-
ren batek halaxe xedat zen duenean edo ukituak esanbidez onart zen duenean hori…”; 
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dena dela, 6. atalean esaten da, modu berezian babestutako datuak tratat zeko 
modukoak izan daitezkeela datu horiek tratat zea beharrezkoa denean “prebent zio-
rako edo medikuaren diagnostikoarent zat, osasun-lagunt za emateko edo tratamendu 
medikoent zat edo osasun-zerbit zuak kudeat zeko, baldin eta datu horiek tratat zen 
baditu lanbide-sekretua duen osasun-arloko profesional batek, edo lanbide-sekretua-
ren pareko betebeharra duen beste pert sonaren batek…”.

Azkenik, DBLOren 8. artikuluak berariaz aipat zen du osasun-datuen tratamendua 
(hala ere, oso labur, esan bezala), eta DBLOEDren 81. artikuluak, datu pert sonale-
tako fi t xategien segurtasun-mailen aplikazioa garat zen duenak, hau dio 3a atalean: 
maila altuko neurriak aplikatuko zaizkie “ideologia, afi liazio sindikal, erlijio, sines-
men, arraza, osasun edota sexu-bizit zari buruzko...” datu pert sonalen fi t xategiei edo 
tratamenduei.

Argi gerat zen da, beraz, historia klinikoan “osasunari” buruzko datuak bilt zean (eta 
STG, ginekologia, osasun mentala eta beste espezialitate bat zuetako historia klini-
koan, bat zuetan, “sexu-bizit zari” buruzko datuak ere bilt zen dira) DBLO aplikatu 
beharrekoa dela asistent zia-jardueran erabilt zen den historia klinikoan. Horren ondo-
rioz, historia kliniko baterako sarbidea duen profesional orok bete behar du DBLOren 
araudia.

1.2. Datu-babesaren print zipioak DBLO-n

Atal honetan, DBLOren kont zeptu-oinarri nagusiak garat zen dira. “Datuak babesteari 

buruzko print zipio” esaten zaie. Hauek dira:

A) Datuen kalitatea (4. art.):

DBLOren 4. artikuluak datuen kalitatea araut zen duten zazpi atal ditu. Laburbilduz, 
artikulu horrek hau agint zen du:

– Informazio egokia, beharrezkoa eta neurrikoa bilt zea, eta legezko helburu baten 
araberakoa izatea.

– Datu pert sonalak iruzurrik egin gabe edo legearen barnean bilt zea.

– Datu pert sonalen fi t xategia existit zen den bitartean, datuok bere horretan man-
tent zea eta datuak eskurat zeko eskubidea erabilt zeko moduan gordet zea. Hala-
ber, datu pert sonalak sortu ziren helbururako tratat zea.
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– Datu pert sonalak ezereztea datuak bilt zean zuten helburua betet zeko beha-
rrezko izateari uzten diotenean, eta helburu jakin batekin datu pert sonal gehiegi 
tratat zea saihestea.

Historia klinikoko datuen kalitatearen print zipioa

• Historia klinikoan azalt zen diren datuek egokiak izan behar dute; beraz, 
pazienteari asistent zia emateko balio duten datu guztiak bildu beharko 
lirateke.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuek beharrezkoak izan behar dute; 
beraz, ez da bildu behar beharrezkoa ez den daturik.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuek neurrikoak izan behar dute; beraz, 
beharrezkoak ez diren aurrekariz betetako historia kliniko bat ez lit zateke 
kalitateko historia kliniko bat izango.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuek legezko helburuarekin bat egin 
behar dute; beraz, historia klinikoan ez lit zateke bildu behar pazientearen 
osasunarekin edo hari asistent zia ematearekin loturarik ez duen daturik.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuak legearen barnean eta iruzurrik egin 

gabe bildu behar dira.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuek zehat zak izan behar dute, eta egu-

neratuta egon.

• Historia klinikoan azalt zen diren datuak asistent zia-helburuetarako edo 

legeak aurreikusten dituen helburu ez-asistent zialetarako baino ezin dira 

tratatu eta erabili

• Historia klinikoan azalt zen diren datuak ezereztu egin behar dira, pazien-
tearen asistent ziarako beharrezkoak izateari uzten diotenean. 

B)  Informazio-eskubidea datuak bilt zean (5. art.); Interesdunaren adostasuna 

(6. art.); Modu berezian babestutako datuak (7. art.); Osasunaren inguruko datuak 

(8. art.); eta Datuen komunikazioa (11. art.):

Aipatutako lau print zipioak hert siki lotuta daude osasun-arloari dagozkion datu 
pert sonalen azterketarako, eta horregatik aztertu ditugu epigrafe berean.

Datu pert sonalen bilketan interesdunari informazioa emateko eta hark adostasuna adie-
razteko print zipioek agerian uzten dute zer zaila izan daitekeen bat zuetan osasun-jar-
dueran DBLO egokit zea. Print zipio horien arabera, datu pert sonalak eskat zen zaizkien 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

14

interesdunei hauek jakinarazi behar zaizkie ( 5.1 art.) “… espresuki, zehazki eta 
argi eta garbi…”: fi t xategi bat dagoela; fi t xategiak zer helburu duen; informazioaren 
hart zaileak nor diren; erant zutea nahitaezkoa edo borondatezkoa den; datuak lort zea-
ren ondorioak edo datu horiek ez ematearen ondorioak zein diren; datuak eskurat zeko, 
zuzent zeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak egikarit zeko aukera badagoela; 
eta tratamenduaren arduradunaren identitatea eta helbidea zein diren. Hala ere, aipatu 
beharra dago AEPDk nahikot zat jo izan duela interesduna informat zeko betebeha-
rra betet zea (fi t xategiaren arduradunak du obligazio hori) iragarki-kartel baten bidez, 
betiere interesdunak argi ikusteko moduan badago; hala, bermat zen da interesdunak 
behar bezala izan duela informazio galdagarriaren berri. Medikuen kont sultetako eta 
osasun-zentroetako korridore eta sarbideetan maiz izaten dira halako iragarki-kartelak.

Osasun-arloko datu pert sonalak bilt zeari buruzko informazioa 

ematea pazienteei

• AEPDren arabera, nahikoa da iragarki-kartel bat ikusgai jart zea.

Bestalde, 6. artikuluak, interesdunaren adostasuna araut zen duenak, 1. atalean zehaz-
ten duenez, datu pert sonalak tratat zeko “… interesdunaren zalant zarik gabeko ados-
tatuna beharko da, salbu eta legeak beste zerbait xedat zen duenean…”. Eta, zehazki, 
modu berezian babestu beharreko “osasun-datuei” eta “sexu-bizit zari” dagokienez, 
hau aipat zen da  7.3 artikuluan: datu horiek “… bildu, tratatu eta laga daitezke, inte-
res orokorreko arrazoiak direla bide, legeren batek halaxe xedat zen duenean edo uki-
tuak esanbidez onart zen duenean hori…”. Argi gerat zen da, beraz, interesdunaren 
“zalant zarik gabeko” adostasuna behar dela eta hark “espresuki” onartu behar duela, 
betiere legeak beste ezer xedat zen ez badu. Horixe egiten du, hain zuzen ere, DBLOk 
berak ondoren, DBLOEDren erregelamenduan bezala. Gaiak paradoxikoa eta nahasia 
dirudien arren, DBLOk berak hau adierazten du 5. eta 6. artikuluetako ataletan:

– 5.3 art. (“Informazio-eskubidea datuak bilt zean”): “… Ez da behar izango 
5. art. honetako 1. ataleko b), c) eta d) letrek aipat zen duten informazioa, 
eskat zen diren datu pert sonaletatik edo datu horiek jasot zen diren inguruaba-
rretatik ondoriozta daitekeenean informazio horren edukia...”.

– 6.2 art. (“Interesdunaren adostasuna”): Artikuluak ezart zen du interesdunaren 
adostasunik ez dela behar izango izaera pert sonaleko datuak “administrazio 
publikoek euren eskumenen esparruan dagozkien eginkizunak gauzat zeko bilt zen 
direnean; datuak negozio-, lan- edo administrazio-harremanen kontratu edo aurre-
kontratuetako alderdiei buruzkoak izan eta harreman horiei eusteko zein halako 
harremanak betet zeko beharrezkoak direnean; datu-tratamenduaren xedea inte-
resdunaren berebiziko interesen bat babestea denean, lege honen 7. artikuluko 
6. atalaren arabera; edo datuak jendearen esku dauden iturrietan bilduta egon 
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eta datu horien tratamendua beharrezkoa denean fi t xategiaren arduradunaren edo 
datuak komunikat zen zaizkion hirugarrenaren interes legitimoa betet zeko, betiere, 
interesdunaren oinarrizko eskubide eta askatasunak urratu gabe...”

– 7.6 art. (“Modu berezian babestutako datuak”): Hala ere, modu berezian babes-
tutako izaera pert sonaleko datuak tratatu ahal izango dira “datu horiek tratat zea 
beharrezkoa denean prebent ziorako edo medikuaren diagnostikoarent zat, 
osasun-lagunt za emateko edo tratamendu medikoent zat edo osasun-zerbit zuak 
kudeat zeko, baldin eta datu horiek tratat zen baditu lanbide-sekretua duen 
osasun-arloko profesional batek, edo lanbide-sekretuaren pareko betebeha-
rra duen beste pert sonaren batek”. Datuak tratat zeko modukoak izango dira, 
berebat, “tratamendua beharrezkoa denean interesdunaren edo beste pert sona 
baten berebiziko interesa babesteko, interesdunak bere adostasuna emateko 
gaitasunik ez duenean arrazoi fi siko zein juridikoen ondorioz…”

– 8. art. (“Osasunaren inguruko datuak”): Artikulu horren arabera, erakunde eta 
osasun-zentro publiko zein pribatuek eta kasuan kasuko profesionalek eurengana 
jot zen duten pert sonen edo eurek tratatu behar dituzten pert sonen “osasunari 
buruzko izaera pert sonaleko datuak trata dit zakete, estatuko edo kasuan kasuko 
autonomia-erkidegoko osasunari buruzko legerian xedatutakoaren arabera…”

– 11.1 eta 11.2 artikuluak (“Datuen komunikazioa”): 11.1 artikuluak hau 
ezart zen du: “tratamenduaren helburu diren izaera pert sonaleko datuak 
hirugarren bati komunika dakizkioke soil-soilik datu-lagat zailearen eta datu-
hart zailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betet zeko; 
interesdunak aurretiaz horren inguruko adostasuna eman beharko du…”. Eta 
11.2 artikuluak dio adostasuna ez dela nahitaezkoa izango kasu hauetan: 
“a) Legeak baiment zen duenean lagapena. b) Jendearen esku dauden iturrieta-
tik jasotako datuak direnean. c) Tratamendua askatasunez eta modu legitimoan 
onartutako harreman juridikoen ondorio izan eta harreman horiek garat zeko, 
betet zeko zein kontrolat zeko nahitaezkoa denean tratamendua hirugarrenen 
fi t xategiekin konektat zea. Halako kasuetan, justifi kat zen den xederako baino 
ez bada erabilt zen soilik izango da legitimoa komunikazioa. d) Egin beharreko 
komunikazioaren jasot zailea herriaren defendat zailea, fi skalt za edo epaileak 
zein auzitegiak edo kontu-auzitegia direnean, halakoek dituzten eginkizu-
nak gauzat zean. Bestalde, ez da behar izango adostasunik komunikazioaren 
jasot zailea herriaren defendat zailearen edo kontu-auzitegiaren ant zeko egin-
kizunak dituzten autonomia-erkidegoetako erakundeak direnean. e) Lagapena 
administrazio publikoen artean egin eta horren helburua gerora datuak tra-
tat zea denean, xede historiko, estatistiko edo zientifi koekin.. Azken salbuespen 
garrant zit su bat da hau: osasunari buruzko izaera pert sonaleko datuak lagat zea 
beharrezkoa denean, “fi t xategira jot zea eskat zen duen larrialdiari aurre egiteko 
edo ikerketa epidemiologikoak egiteko, estatuko zein autonomia-erkidegoetako 
osasunari buruzko legerian ezarritakoaren arabera…”
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Pazientearen adostasuna datu pert sonalak bilt zeko

• Print zipioz, espresuki eta zalant zarik gabe adierazi behar du adostasuna 
pazienteak, betiere informazio argia duelarik

• Baina informazioa ez da beharrezkoa baldin eta edukia osasun-datuak 
lort zeko galderak eginez lort zen bada osasun-zentro batean

• Baina pazientearen bizi-interesa babesteko helburua dute; beraz, ez da 
berariazko adostasunik behar

• Baina datuak tratatu egin daitezke, baldin eta helburua prebent zioa, diag-
nostikoa, asistent zia edo tratamendua bada (eta halaxe da osasun-arloan), 
betiere datuak isilpean mantent zeko betebeharra duten langileek egiten 
badute

• Baina osasun-profesionalek badute baimena datuak tratat zeko

• Baina hirugarrenei laga dakizkieke asistent ziaren jarraitutasuna bermat zeko 
edo ikerketa estatistikoak edo zientifi koak egiteko

• Beraz, asistent zia-kondizio normaletan ez zaio nahitaez zuzenean eta 

pert sonalki datu-bilketari buruzko informaziorik eman behar pazienteari, 

eta ez da haren adostasunik behar horretarako. Nahikoa da it xarongelan 

iragarki-kartel bat jart zea 

Laburbilduz, araudi osoak adierazten du interesdunak espresuki eta zalant zarik gabe 
adierazi behar duela adostasuna, baina ñabardura gehiegi ezart zen dizkio, eta hori 
ulergarria izan liteke. Adibidez, 5.3 artikulua ez balego, nahitaezkoa izango lit zateke 
pert sona bat medikuekin egoten den aldiro informazioa ematea, alegia, behin eta 
berriro errepikat zea informazioa profesional berak pert sona berari (lehen kont sulta 
egin ondoren, azterketetarako egiten den hurrengo kont sultetako bakoit zean). Hala-
ber, kontuan hartu behar da badirela aldeak, oso garrant zit suak, osasun-sistema 
publikoaren eta pribatuaren artean, DBLOko 8. eta 11. artikuluetan ezarritakoaren 
arabera. Izan ere, osasun-sistema publikoan datuak komunika daitezke osasun-zen-
tro publiko batetik bestera – neurri batean– interesdunaren berariazko baimenik izan 
gabe. Osasun-sistema pribatuan, berriz, profesionalak zein osasun-zentroak bertara 
doazen eta bertan tratatuko diren pert sonen osasun-datuak baino ezin dituzte tratatu; 
ez da legezkoa osasun-zentro pribatuen artean datuak lagat zea, baldin eta interesdu-
naren berariazko adostasunik ez badute, betiere datu-lagapena nahitaezkoa ez bada 
fi t xategi batera sart zeko beharra duen urgent zia bati irtenbidea emateko edo azter-
keta epidemiologikoak egiteko (azken horiek estatuko edo erkidegoko osasungint zari 
buruzko legedian ezarritakoaren arabera baino ezin dira egin).
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C) Datuen segurtasuna (9. art.)

9. artikuluak hiru atal ditu; datu pert sonalen segurtasuna bermat zeko behar diren 
neurri teknikoak eta antolamendukoak araut zen ditu, datuak baimenik gabe aldat zea, 
galt zea, tratat zea edo eskurat zea saihesteko. 2. atalaren arabera, izaera pert sonaleko 
datuak ez dira erregistratu behar “datuen osotasunari zein segurtasunari buruz eta 
tratamendu-zentro, lokal, ekipo, sistema eta programei buruz erregelamendu bidez 
ezarritako baldint zak betet zen ez dituzten fi t xategietan”. Hala, debekatuta dago datu 
pert sonalak egitura- eta segurtasun-neurri jakin bat zuk betet zen ez dituzten fi t xate-
gietan erregistrat zea. Neurri horiek ongi zehazten dira DBLOEDn, bereziki VIII. titu-
luan (“Datu pert sonalak tratat zeko segurtasun-neurriei buruzkoa”). Lau kapitulutan 
garat zen da, eta gaiari buruzko 36 artikulu daude (79-114 artikuluak). Araudi horre-
tan, besteak beste, fi t xategietako eta tratamenduetako segurtasun-neurriak azalt zen 
dira (desberdinak dira fi t xategi “automatizatuetarako” eta “ez-automatizatueta-

rako”). Hiru mailatan sailkat zen dira (oinarrizkoa, tartekoa eta altua). “Osasunari” 
eta “sexu-bizit zari” buruzkoak, maila altukoak dira.

Datuen segurtasuna

• Osasun-arloko datu pert sonalak (eta sexu-bizit zari dagozkionak) bereziki 
babesten dira, eta segurtasun-maila altua behar dute

• Segurtasun-dokumentu bat izan behar da, bai jarduera publikoan, bai 
pribatuan

Halaber, segurtasun-dokumentuak izan behar dituen segurtasun-neurriak adieraz-
ten dira: zehazten da “osasunarekin” eta “sexu-bizit zarekin” lotutako datuek maila 
“altuko” segurtasun-neurriak bete behar dituztela, “oinarrizko” eta “tarteko” neu-
rriak betet zeaz gainera (DBLOEDren 81.3 art.) – “Segurtasun-dokumentua” izene-
koan zehazten dira–. Aipat zekoa da historia klinikoen segurtasuna funt sezkoa dela 
datu pert sonalak bilt zeari dagokionez. Historia klinikoak galt zeak edo sunt sit zeak 
kalte handia eragingo lioke pert sonen osasun-arretari, eta legezko arazo larri bat ere 
izango lit zateke mediku-ekint za baten ondoriozko demandarik balego. Horregatik, 
funt sezkoa da historia klinikoak gordet zeko eta zaint zeko neurriak ezart zea: nor sar 
daitekeen haietara, eta historia klinikoen zer ataletara sar daitekeen; zein datu eduki 
behar diren, eta zein ez; eta abar. Gai hori era espezifi koagoan garat zen da PAAOLen. 
Aipa dezagun PAAOLek osasun-zentroei esleit zen diela historia klinikoak zaint zeko 
eta seguru mantent zeko ardura: osasun-zentroek – bai publikoek, bai pribatuek, eta 
historia klinikoaren euskarria zein den kontuan izan gabe– bermatu behar dute histo-
ria klinikoen segurtasuna, kont serbazio egokia eta informazioa berreskurat zea; bes-
talde, historia klinikoko edukiaren eta edukian egiten diren aldaketen egiazkotasuna 
bermat zeko mekanismoak ezarri behar dituzte osasun-administrazioek (2).
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D) Sekretu-eginbeharra (10. art.)

Osasun-jarduerari dagokionez, bereziki interesgarria da DBLOren 10. art. aztert zea: 
“Sekretu-eginbeharra”. Esan bezala, historia klinikoarekiko izan behar den isilpeko-
tasuna era espezifi koago batean araututa eta jarduera profesionalari hobeto egokituta 
dago PAAOLen. Oso argi gerat zen da historia klinikoan bilt zen diren datu pert sonal 
guztiak konfi dent zialak direla eta haiek isilean gorde behar direla.

Halaber, sekretua gordet zeko betebeharra beste legezko xedapen bat zuetan araututa 
dago eta zigor-neurri gehiago ezart zen ditu oraingo Zigor Kodeak: diruzko zigorrak, 
askatasun-gabet zeko zigorrak eta gaitasungabet ze profesionalekoak ezar dit zake. 
Komeni da hori gogoan izatea; izan ere, oraindik ere maiz samar zabalt zen dira 
pazienteen datu pert sonalak, zorit xarrez. Ohikoa da, adibidez, informazioa eskatuz 
zentrora hot s egiten duen ustezko paziente batekin telefonoz hit z egitean informazioa 
ematea. Lehenik, ziur egon behar da pazientea bera dela hot s egiten duena; bigarre-
nik, kontu handia izan behar da hala ematen den informazioarekin. Horrekin lotuta, 
adibidez, kontu izan behar da mediku-t xostenak hirugarren pert sonei ematearekin; 
pazientearen izenean etort zen dira t xostenaren bila, eta, askotan, ez dute pazientea-
ren berariazko baimenik t xostena jasot zeko. Bistakoa da kasu horietan ez lit zatekeela 
t xostena eman behar, baina eguneroko lanean ez da beti hala izaten. Bestalde, ospi-
taleetan, pazienteen izenak arbelt xoetan idazteko ohitura dago, baimenik ez duten 
pert sonen eskura (adibidez, beste paziente bat zuen senideak). Azkenik, ohitura dago 
toki jakin bat zuetara (besteak beste, epaitegietara, hala eskat zen baitute maiz) t xos-
tenak fax bidez bidalt zeko, eta ez dakigu t xostena jasot zen duenak horretarako esku-
mena ote duen.

Pazientearen konfi dent zialtasun-eskubidea eta 

Sekretu profesionalaren betebeharra

Maila desberdinetako legezko ondorioak dituzte:

• Penala: Zigor Kodeak zigortu egiten du sekretuak ezagut zera ematea eta 
agerian uztea, bereziki sekretu profesionala bete behar duten profesionalek 
egiten badute

• Zibila: Sekretuak agerian uzteak kalteak eragin diezazkioke pert sonari, eta 
kalte-ordaina eman behar zaio

• Administratiboa: DBLOk zigorrak ezart zen ditu

• Laborala: Osasun-zerbit zuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuak 
zigorrak ezart zen ditu sekretuak agerian uzteagatik

• Sanitarioa: PAAOLek eta Osasun-lanbideak araut zeko legeak isilpekota-
sunaren betebeharra ezart zen dute 
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Horrekin lotuta, gogoratu behar da “sekretu mediko” desberdinak daudela. Hemen, 
bi hauek aztertuko dira: “sekretu mediko partekatua” eta “sekretu mediko ondorioz-

tatua” (3,4).

Sekretu mediko “partekatuak” osasungint zako gaur egungo talde-lanean du jatorria; izan 
ere, profesional batek baino gehiagok hart zen dute parte paziente beraren osasun-arre-
tan. Adibidez, osasun mentalean, psikiatrak, psikologoak, EUDak eta gizarte-langileak 
hart zen dute parte. Profesional horiek guztiek izan behar dute sarbidea pazientearen 
historia klinikora, ahalik eta asistent zia hoberena eman ahal izateko. Halaber, LMAko 
medikuak eta ospitaleko espezialistek ere parte hart zen dute, bat zuetan, pazientearen 
arretan. Hala, bada, profesional horiek guztiek eskura izan duten informazio horren 
guztiaren isilpekotasuna zaindu behar dute nahitaez. Hori da sekretu “partekatua”.

Sekretu “ondorioztatua” lotuta dago langile ez-sanitarioek historia klinikoko datuak 
eskurat zeko duten aukerarekin, gaur egun osasun-jarduerak duen konplexutasun admi-
nistratibo eta teknikoaren ondorioz. Administrazioko langileak, informatikariak, klini-
ka-lagunt zaileak eta zeladoreak. Araututa dago langile horiek guztiek historia klinikoko 
zer ataletara sar daitezkeen; baina, era berean, informazio hori isilpean eduki behar dute 
eta ezin diete informazioa hirugarrenei eman. Gogoan izan behar da datu pert sonalak 
tratat zen dituzten pert sona guztiek eduki behar dutela informazioa isilpean (adibidez, 
administrazio-langileek eta informatikariek), eta ez bakarrik lanbidez sekretu-betebeha-
rra dutenek (adibidez, medikuek). Egile bat zuek (1) gomendat zen dute konfi dent zial-
tasun-klausulak sart zea langileen kontratuetan; ez bakarrik datu pert sonalekin lotura 
estua dutenenetan, baita lotura estua izan dezaketenenetan ere – adibidez, garbiketako 
langileak edo papereko historia klinikoetara sar daitezkeen zerbit zu-enpresak–. Hala 
ere, azken kasu horietan, ez genioke sekretu profesional esan beharko zorrot z-zorrot z. 
Kontuan izan beren eskumen edo funt zioen arabera datu pert sonaletara sar daitezkeen 
profesionalak daudela sekretu profesionalaren mende. Baina, garbiketako langileen 
kasuan, segurtasun-neurri bat ez betet zea gertatuko lit zateke, eta fi t xategiaren ardura-
dunari egot ziko lit zaioke, zaint zaren ut zikeriagatik; delitua egingo luke baimenik gabe 
datu pert sonalak eskurat zen dituenak. Are gehiago, baimenik gabe datu pert sonalak 
eskurat zen dituenak datuak zabalt zen baditu, sekretuak ezagutaraztearen larrigarria 
gehitu dakioke, baina ez luke inolaz ere izan behar datu horietara sart zeko aukerarik. 
Beste kontu bat da horretarako aukera izatea. Horregatik, gomendat zen da garbiketa-la-
nak fi t xategiko arduraduna bertan dagoen ordutegian egitea.

Halaber, interesgarria da adieraztea legean sartu diren zenbait kasutan, hirugarrenei 
datuak komunikat zeko aukera eman ez ezik, horretarako betebeharra ere jart zen dela; 
kasu horietan, ez da urrat zen sekretu profesionalaren betebeharra. Aipatu beharra 
dago PAAOLek behartu egiten duela pazientearekin lotutako pert sonei – familiakoak 
edo izatezko lotura dutenak– informazioa ematera, baldin eta medikuaren irit ziz 
pazienteak ez badu gaitasunik – egoera fi sikoaren edo psikikoaren ondorioz– ema-
ten zaion informazioa ulert zeko (alegia, legez desgaitutako pazienteak edo fakultati-
boaren irit ziz informazioa jasot zeko kondizio egokietan ez dauden pazienteak).
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Azkenik, badira zenbait kasu zeinetan salbuet si egiten baita profesionala sekretu pro-
fesionalaren betebeharraz. (Hala ere, zalant zarik izanez gero, beti hobe da pazientea-
ren adostasuna lort zea, informazioa besterik gabe ematea baino). Hauek dira kasuak, 
ñabardurekin betiere (3,4,5):

– Pazientearen adostasuna

– Lege-aginduzko kasuak

– Delitu bat egin dela jakitea

– Nahitaez aitortu beharreko gaixotasunak

– Heriot zei eta jaiot zei buruzko erregistro-oharpenak

– Pazientearen edo hirugarrenen intereserako ezagut zera ematea

– Medikuari berari kalterik ez egiteko ezagut zera ematea

– Diziplinazko prozeduretan Medikuen Elkargoan ezagut zera ematea (Medikuen 
Elkargo Ofi zialeko Kode Deontologikoan jasot zen da hori, baina gomendioen 
barne-kode bat besterik ez da, eta ez du legezko balio zorrot zik).

Noiz jakinaraz dakiekeen pazientearen informazioa hirugarrenei

• Pazienteak esplizituki edo tazituki onart zen duenean

• Pazienteak gaitasunik ez duenean informazioa jasot zeko (nolanahi ere, pazien-
teari ere eman behar zaio informazioa, haren ulermen-gaitasunaren neurrian). 
Kasu horretan, ordezkariari edo senideren bati jakinarazi BEHAR zaio.

• Lege-aginduzko kasuetan (adibidez, nahitaez aitortu beharreko 
gaixotasunak)

• Pazientearen edo hirugarrenen interesa

• Delitu bat egin dela jakitea (adibidez, “epaitegiari partea ematea”)

• Medikuari kalterik ez egiteko

E) Datuetan hirugarrenen bidez sart zea (12. art.)

Hasieratik, DBLOk hau esaten du artikulu horretako 1. atalean: “Ez da datuen komu-
nikaziot zat joko hirugarren bat datuetara sart zea, hori beharrezkoa denean trata-
menduaren arduradunari zerbit zu bat emateko”. Eta hurrengo ataletan araut zen du 
nolakoa izan behar duen kontratuak eta kontratu-prestazioak kasu horietan.

Artikulu horrek ez du interes handirik eguneroko jarduera profesionalean (nahiz eta 
garrant zit sua den datu pert sonalak babesteko erregelamendurako). Berriz ere, PAAOL 
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askoz ere zehat zagoa da gai horretan – eta EAEn, baita DHCGV ere– osasungint zarako, 
eta alderdi hauek araut zen ditu, besteak beste:

– Senideak eta hirugarren pert sonak historia klinikora sart zea.

– Osasuneko, kudeaketako eta administrazioko profesionalak eta ikuskapeneko 
profesionalak historia klinikora sart zea.

– Historia klinikoa lagat zea (eta, beraz, haren zati baterako sarbidea izatea), hel-
buruak epidemiologikoak, osasun publikokoak eta ikerketakoak direnean.

– Historia klinikoa lagat zea (eta, beraz, haren zati baterako sarbidea izatea), 
administrazio sanitarioari, aseguru-et xeei, erakunde judizialei eta estatuko 
segurtasun-indarrei eta -erakundeei entregatu behar zaienean.

Azken bi alderdiak DBLOn eta haren erregelamenduan (DBLOEDn) ere araututa daude, 
baina ez modu espezifi ko batean historia kliniko gisa, baizik eta datu pert sonalen 
lagapen gisa.

1.3. Herritarren eskubideak eta DBLO

DLBOren III. titulua (13-19 artikuluak) herritarrek legearen arabera dituzten eskubi-
deei buruzkoa da, eta, horri dagokionez, hauek aztert zen dira:

– Balorazioak aurkarat zea (13. art.): Herritarren gaineko erabaki juridikoetan, 
edota herritarrengan eragin garrant zit sua izan dezaketen erabakietan, ezin da 
erabili herritarren izaeraren alderdi jakin bat zuk ebaluat zeko datu pert sonale-
tan soilik oinarritutako baloraziorik, ez herritarren izaeraren eta jokabidearen 
baloraziorik, ez izaera defi nit zen duen baloraziorik. Balorazio horrek froga-ba-
lioa izango du, baldin eta interesdunak hala eskat zen badu.

– Datuak Babesteko Erregistro Nagusia kont sultat zeko eskubidea (14. art.): Herri-
tar orok kont sultatu dezake, doan, datu pert sonalen inguruko tratamendurik 
badagoen, eta, baldin badago, zer xede duen eta tratamenduaren arduraduna 
nor den. Horretarako, behar den informazioa eskatu behar da erregistroan, eta, 
halaber, AEPDko web-orrian kont sultatu daiteke.

– Datuak eskurat zeko eskubidea (15. art.): Pert sona orok du eskubidea trata-
mendupean dauden bere datu pert sonalei buruzko informazioa doan eskatu eta 
eskurat zeko. Datuak eskurat zeko eskubidea 12 hilabetean behin erabil daiteke, 
non eta horretarako interes legitimoa ez den egiaztat zen.
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– Zuzent ze- eta ezerezte-eskubidea (16. art.): Interesdunak duen zuzent ze-edo 
ezerezte-eskubidea baliagarri egin behar du datu pert sonalen tratamenduaren 
arduradunak, hamar eguneko epean. Halaber, nabarment zen du legean ezarri-
takoaren arabera tratat zen ez diren datu pert sonalak zuzendu edo, hala bada-
gokio, ezereztu egingo direla, batez ere datuak zehaztugabeak edo osagabeak 
badira. Ezerezteak blokeatu egingo ditu datu pert sonalak, eta datuok gordeko 
dira soilik baldin eta administrazio publikoek, epaileek eta auzitegiek hala 
xedat zen badute, datuen tratamenduak eragiten dituen erant zukizunei dago-
kienez, haien preskripzio-epean; epe hori igarotakoan, ezabatu egin behar dira. 
Artikuluan, halaber, datu pert sonalak komunikatu, jakinarazi eta gordet zeari 
buruzko beste zenbait alderdi ezart zen dira.

– Datuak eskurat zeko, zuzent zeko, ezerezteko eta aurka egiteko prozedura (17. 
art.): Horiek denak DBLOEDn (III. titulua, I. kapitulua) garatu ziren, eta, haren 
arabera, ez da inolako ordainik eskatuko eskubide horiek gauzat zeagatik.

Nolanahi ere, eskubide horiek, “EZEA” eskubide derit zenak (datuak eskurat zeko, 
zuzent zeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubidea), hobeto defi nituta daude 
DBLOEDn (27-36 art.) DBLOn baino.

– Eskubideak babestea (18. art.): Datu pert sonalen inguruan legearen aurka egi-
ten diren jardueretan herritarrek babestuta egoteko eskubidea dutela ezart zen 
du. Artikuluaren arabera, AEPDk gehienez sei hilabeteko epean eman behar du 
ebazpena. AEPDren aurrean erreklamazioa egiteko modua DBLOEDn garatu da.

– Kalte-ordainak jasot zeko eskubidea (19. art.): Horren arabera, legea ez betet zea-
gatik ondasunetan edo eskubideetan kalteak jasaten dituzten interesdunek kal-
te-ordainak jasot zeko eskubidea dute.

Nolanahi ere, eta interesa duenarent zat – nahiz eta asistent ziarekin lotutako jarduera 
profesionalik ez izan, paziente gisa interesa duenarent zat–, eskubide horien inguruko 
berariazko azterketa egiten da 3. kapituluaren amaieran, historia klinikoarekin lotuta 
eta HKEJDn jasotakoaren arabera.

1.4. Titulartasun pribatuko fi t xategiak

Gai hori azaletik aipat zen da, datu pert sonalen fi t xategiak eremu pribatuan, baina ez 
et xekoan, erabilt zen dituen herritar orori baitagokio. DBLOk 25-32 artikuluetan – biak 
barne– aipat zen du gai hori. Datu-fi t xategiak sort zeko, jakinarazteko, komunikat zeko, 
tratat zeko eta abarrerako alderdiak aipat zen ditu, eta interesdunek artikulu horietara 
jo dezakete.
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2.  Asistent zia-jardueran aplikatu beharreko 
berariazko araudia

2.1. Sarrera

DBLO betet zeko, alderdi hauekin lotura estua duten beste legedi bat zuk ezagutu behar 
dituzte asistent zia-jarduera duten profesionalek; besteak beste, PAAOL, lege honek 
jorrat zen baititu ondoen eta zehat zen osasun-alorreko jardunaren zer guztiak. Legea-
ren tituluetako bat bi eremu desberdin eta, aldi berean, elkarrekin uztarturi dagokie. 
Alde batetik, “Pazientearen Autonomia Araut zeko Oinarrizko Legea izaki”, alderdi kli-
nikoak eta asistent zialak jorrat zen ditu batik bat; bestetik “informazio eta dokumen-
tazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betekizunak”. Honenbestez, pazientearekin, 
profesionalekin eta jarduera kliniko eta asistent zialarekin lotura duten informazio eta 
dokumentazioaren lege-alderdiak araut zen ditu, bi erregulazio uztartuz: datu sanitarioei 
buruzkoa, batetik, eta osasun-alorreko eskubide eta betekizunei buruzkoa, bestetik.

Hona zer araut zen duen PAAOLek: alde batetik, paziente, profesional eta 

erabilt zaileen eskubideak; bestetik, dokumentazio klinikoa.

Lege honek datu sanitarioekin duen lotura aztertuko dugu batez ere; dena dela, ezi-
nezkoa zaigu beste atal bat zuk aipatu gabe uztea, elkarrekin lotura estua baitute eta 
guztiak lege berak araut zen baititu. Alabaina, lege honek aldaketa handia ekarri dio 
pazienteen jarduera kliniko-asistent zialari, arautu egin baititu haien, erabilt zaileen 
eta jarduerarekin lotura duten profesional sanitarioen eskubideak eta betekizunak. 
Gogora dezagun, bestalde, alor publikorako eta pribaturako dela lege hori, eta pazien-
tearen autonomia ez ezik informazio eta dokumentazio klinikoa ere araut zen dituela.

Garrant zi berezia du PAAOLek, lege-nahasketa handia bait zegoen hura plazaratu 
zenean HKei eta ant zeko gaiei zegokienez. Izan ere, zenbait autonomia-erkidego 
hasiak ziren gai horri buruz arauak ezart zen, baina bakoit za bere ikuspegi propioare-
kin. Hori dela eta, alde eta kontraesan handiak sortu ziren erkidegoen artean. Horre-
gatik da hain garrant zit sua lege hau, estatu osoan nahitaez bete beharreko gut xieneko 
arau bat zuk ezarri bait zituen (6).

Gerora, lege horren zenbait alderdi garatuz joan dira autonomia-erkidegoak. Horren 
adibide dugu EAEn 2012an argitaratu zen HKEJD, historia klinikoei eta dokumentazio 
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klinikoaren alorrean pazienteek eta osasun-alorreko profesionalek dituzten eskubide 
eta betekizunei buruzkoa.

OHARRA

Ez ditugu aipatuko testu honetan dokumentazio klinikoari buruzko lege-

arau guztiak (PAAOL eta HKEJD), baizik eta araudi horretatik DBLOrekin 

lotura duten artikuluak bakarrik.

2.2. Print zipio orokorrak

2.2.1. Oinarrizko print zipioak

Zazpi atal ditu PAAOLen 2. artikuluak. Artikuluetako batek (2.5) dio “pazienteak 
edo erabilt zaileak leial eta zint zo eman behar dituztela beren egoera fi sikoari eta 
osasunari buruzko datuak, eta haiek eskurat zen lagundu, bereziki, interes publikoko 
edo asistent zia sanitarioko arrazoiengatik beharrezko badira”. Lotura estua du horrek 
DBLOren (4. art.) “Datuen kalitate-print zipioarekin”, batez ere 4.3 atalak dioenak: 
“Datu pert sonalek zehat zak izan behar dute eta eguneratu egin behar dira, zint zoki 
adieraz dezaten…”). Honenbestez, datuak zorrot z jasot zeko eta haiei buruz egia esa-
teko obligazioa dute, osasun-alorreko profesionalek ez ezik, pazienteek eta erabilt zai-
leek ere, alde batera ut zirik datuak egokiak, beharrezkoak eta neurrikoak diren.

2.6 atalak dio, besteak beste, asistent zia-jardueretan arit zen den profesional ororen 
obligazioa dela informazioari eta “dokumentazioari klinikoari” dagozkion eskakizunak 
betet zea. Osasunari buruzko datu pert sonalen eskurat ze eta tratamenduarekin du 
lotura azkena aipatutako alderdiak, eta garbi erakusten du zein zaila den bi legeak 
(DBLO eta PAAOL) batera aplikat zea. Horri buruzkoak dira, hain justu ere, testu 
honen beste atal bat zuk.

2.7 atalak, azkenik, hau dio: “Konfi dent zialtasuna errespetatu behar du informa-
zio eta dokumentazio klinikoa prestat zen edo haiek eskuragarri dituenak”. Bistakoa 
denez, artikulu horrek lotura estua du “Sekretu-eginbeharra” derit zonarekin, zeina 
DBLOren 10. artikuluak (besteak beste) jasot zen duen.

2.2.2. Defi nizio legalak

Batez ere datu klinikoei buruzkoak diren arren, garrant zi berezia dute, xede horieta-
rako, lege honek ezart zen dituen defi nizioek, haietako askok lotura estua baitaukate 
datu pert sonalekin.
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Hona hemen defi nizioak (PAAOLen 3. artikulua):

Osasun-zentroa: Paziente eta erabilt zaileen osasuna zaint zeko jarduerak egiten eta 
zerbit zuak ematen dituzten profesional, instalazio eta baliabide teknikoen mult zoa.

Mediku-agiria: Mediku baten idat zizko adierazpena, une jakin batean pert sona batek 
duen osasun-egoeraren fede ematekoa. Eguneroko jardunean “t xostena” deit zen 
zaion horren baliokide da.

Baimen informatua: Paziente baten baimena (librea, borondatezkoa eta kont zientea, 
bere buru-ahalmenen erabat jabe dela), dagokion informazioa jaso ondoren emana, 
bere osasunari eragiten dion jarduera jakin bat egin diezaioten.

Dokumentazio klinikoa: Asistent ziari buruzko datuak eta informazioak dauzkan edo-
nolako euskarria.

Historia klinikoa: Paziente baten egoerari eta bilakaera klinikoari buruzko edonolako 
datuak, balioespenak eta informazioak dauzkaten agiriak, asistent zia-prozesu osoari 
dagozkionak. DBLOren arabera, datu-mult zo bat izaki, art xibo bat da historia klinikoa.

Informazio klinikoa: Pert sona baten egoera fi sikoari eta osasunari buruzko informa-
zioa jasot zeko edo areagot zeko (edo hura zaint zeko, artat zeko, hobet zeko edo berres-
kurat zeko) aukera ematen duen datu oro, edozein eratakoa dela ere.

Alta medikoaren agiria: Paziente baten asistent zia-prozesu bakoit za amait zean 
osasun-zentro batean mediku arduradunak egiten duen idazkia, non pazientearen 
datuak, haren historia klinikoa, jaso duen asistent zia, diagnostikoa eta gomendio 
terapeutikoak azalt zen diren.

Osasun-arloko esku-hart zea: Prebent zioa, diagnostikoa, terapia, errehabilitazioa edo 
ikerketa xede duen jarduera oro.

Hautaketa librea: Bi asistent zia-aukeraren edo gehiagoren, hainbat fakultatiboren 
edo asistent zia-zentroren artean hautat zeko (libreki eta bere borondatez) pazienteak 
edo erabilt zaileak duen ahalmena, osasun-zerbit zu eskudunek kasu bakoit zerako 

agint zen dituzten baldint zen arabera, betiere.

Mediku arduraduna: Pazienteari edo erabilt zaileari buruzko informazioa eta haren 
osasun-asistent zia koordinat zeko ardura duen profesionala eta pazientearen/era-
bilt zailearen solaskide nagusia, asistent ziari eta informazioari dagokienez, asis-
tent zia-prozesu osoan, alde batera ut zi gabe asistent zia-jardueretan arit zen diren 
beste profesional bat zuen obligazioak.

Pazientea: Osasuna zaint zeko edo berreskurat zeko osasun-asistent zia behar duen eta 
arreta profesionala jasot zen duen pert sona.
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Osasun-zerbit zua: Antolakunt za propiodun asistent zia-unitatea, osasun-jarduerak 
egiteko behar dituen baliabide teknikoez eta langile trebatuez hornitua.

Erabilt zailea: Osasuna sustat zeko eta osasunaz hezteko, gaixotasunak prebenit zeko 
eta osasun-alorreko informazioa eskurat zeko zerbit zuak erabilt zen dituen pert sona. 
Erabilt zaile batek tetanosaren aurkako t xertoa hart zen du; paziente batek, berriz, 
tratamendua.

PAAOLek, dena den, beste termino bat zuk ere erabilt zen ditu baina, tamalez, ez du 
haien defi niziorik egin nahi izan, termino horiek guztiz garrant zizkoak diren arren lege 
horretara egokit zeko. Hona hemen defi nitu gabeko termino horietako bat zuk (7):

1. Profesional sanitarioa

2. Pazientearekin lotura duen pert sona

3. Pazientearen ordezkari legala

4. Ebakunt za kirurgikoa

5. Diagnostiko-prozedura inbadit zailea

6. Prozedura terapeutiko inbadit zailea

7. Asistent zia-prozesua

8. Hirugarren bat

Komenigarria lit zateke defi nizio horiek eginda egotea, hartara araudiaren interpreta-
zio zuzena egitea bailegoke, interpretazio subjektiboetan jausi gabe. Testu honetan 
aipatutako beste arau bat zuetan, gainera, ageri dira hemen falta diren zenbait defi -
nizio. “Hirugarren bat” terminoa, adibidez, defi nit zen du DBLOEDk, luze eta zabal 
defi nit zen ere. Honenbestez, “erabilt zaile” terminoa bezala, lege honek ere egin 
zezakeen termino haren defi nizioa. Gai horiek guztiak defi nituta egotearen garrant zia 
erakusten digun adibide dugu “prozedura terapeutiko inbadit zaile” terminoa, bereziki 
garrant zit sua, pazientari idat zizko baimen informatua eskat zeko (edo ez eskat zeko) 
premiarekin baitauka lotura. Adibidez: prozedura terapeutiko inbadit zailea al da zen-
bait farmakorekin (litioa...) egiten dena? Hala balit z, idat ziz eskatu behar lit zateke 
baimen informatua, normalean halakorik egiten ez bada ere.

Aipat zekoa da, azkenik, legegileek ez dutela defi nitu nahi izan beste termino bat, 
zeinak jada arazo larriak eragin dituen, defi nizio-ezagatik hain zuzen ere. Garrant zi 
berezia du terminoak, gerora ikusiko dugunez, eta honi buruzkoa da: pazienteak 
bere historia klinikora sart zeko dituen mugetako bati buruzkoa. “Ohar subjektiboak” 
derit zenez ari gara. Asistent zia-jarduera egin duen profesionalak idazten ditu ohar 
horiek, historia klinikoan. Pazienteak, berriz, ez du eskubiderik ohar horiek ikusteko 
bere historia klinikoa eskat zen duenean (PAAOLen 18.3 artikulua), aurrerago ikusiko 
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dugunez. Ez da t xant xetako gaia, batez ere psikoterapiako kont sultetan (adibidez), non 
ohikoa izaten baita pazienteak adierazten duenaren interpretazio subjektiboak egitea. 
Zenbait foro mediko eta juridikotan horrek guztiak eragin duen eztabaidaz landa (ohar 
horiek idat zi behar diren edo ez, pazienteak haiek ikusteko eskubiderik baduen edo 
ez, profesionalaren “jabet za intelektuala” diren edo ez), urte luzean inongo autono-
mia-erkidegok (Extremadurak izan ezik) ez du terminoaren defi niziorik egin nahi izan 
(8). Defi niziorik ezak dakarren arazo nagusietako bat hau dugu: nork erabaki behar du 
zer den ohar subjektibo bat pazienteari historia klinikoa ematean? Gogoan izan, bes-
talde, pazienteak ez ezik epaileek ere eska dezaketela historia klinikoa. Konpont zeke 
dago auzia, eta gerora ere emango du, seguruenik, interpretazio-arazorik. Bat zuen 
irit ziz, dena den, konponbiderik pragmatikoena hau lit zateke: ohiko historia klinikotik 
aparte (beste orri batean) idaztea oharrak. Jakina, konponbide hori egokia da oha-
rrak paperean idazten badira, baina arazoak eragingo lituzke formatu informatikoan 
idat ziz gero, are gehiago historia klinikoa bakarra eta orokorra baldin bada.

HKEJDk honela defi nit zen ditu, 7.4 artikuluan, ohar subjektiboak: “Ohar subjekti-
bot zat jot zen dira zuzenean datu objektiboetan edo proba osagarrietan oinarrit zen ez 
diren osasun-alorreko profesionalen irudipenak edo balioespenak, profesional horien 
irit ziz pazientearen osasun-arretarako interesgarri direnak betiere”. Lege beraren 29. 
artikuluak (“Osasun-alorreko profesionalen eskubidea”), berriz, hau dio: ohar subje-
ktibo horien “konfi dent zialtasuna” gordet zeko eskubidea dutela profesionalek; hori 
dela eta, ez du zertan jakin horien berri profesional sanitarioak nahi ez duen inork. 
Agintari judizialei ere aplikatu behar lit zaieke debeku hori.

Ohar subjektiboak

• Zuzenean datu objektiboetan edo proba osagarrietan oinarrit zen ez diren 
osasun-alorreko profesionalen irudipenak edo balioespenak, profesional 
horien irit ziz pazientearen osasun-arretarako interesgarri direnak betiere” 
(HKEJDren 7.4 artikulua).

• Konfi dent zialtasun-eskubidea: Pazienteak ez du eskubiderik ohar subjekti-

boak eskurat zeko, eta perofesional sanitarioak nahi ez duen inork ez lituzke 
ikusi behar ohar horiek (HKEJDren 29. art.)

• Historia klinikoan identifi kat zeko modukoak izan behar dute ohar subjekti-
boek, behar izanez gero handik erretirat zeko.

Halaber, HKEJDk (7.3 artikulua) zehazten du nola bildu behar diren historia kli-
nikora “ohar subjektiboak” eta, horiez gain, estatuko legediak jasot zen ez dituen 
beste zenbait datu: “Asistent zia-prozesuan esku hart zen duten profesionalen ohar 
subjektiboak, pert sonen intimitateari eragiten dioten datuak, tratu t xarren susmoei 
buruzkoak eta, oro har, premia terapeutiko egiaztatua dela-eta pazienteari eman ez 
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zaion informazio guztia” argiro nabarmendu behar da historia klinikoko gainerako 
informaziotik, handik bereiztea suertat zen denerako. Laburbilduz, ohar subjektiborik 
baldin badago (edo pazientearen aldeko hirugarren bat zuenik), aparte idat zi behar 
dira, behar izanez gero datuak bereizteko.

Zalant zarik egon ez dadin pazientearen osasun-asistent ziarako premiazkoak ez diren 
datuak sart zearen egokitasunaz, hona zer dioen 7.5 artikuluak: “Osasun-alorreko pro-
fesionalek ez dute idat zi behar pazientearen osasun-asistent ziarekin loturarik ez duen 
edo osasunaren aldetik baliorik ez daukan adierazpen, iruzkin edo daturik”. Komeni 
da artikulu ant zeko beste bat zuekin alderat zea; adibidez, PAAOLen 15. artikuluare-
kin eta hark DBLOrekin duen loturarekin.

Historia klinikoa: Argitu egin behar da zer datu ezin dituen 

eskuratu pazienteak

• Zehaztu egin behar da zer eduki diren ohar subjektibo.

• Argi bereizi behar da zer datu datozen hirugarren bat zuen konfi dent zietatik 
edo eragiten dioten pazientearen intimitateari.

• Zehaztu egin behar da premia terapeutikoa jart zen den arrazoit zat pazien-
tari informazio jakin bat ez emateko.

• Argitu egin behar da tratu t xarrei buruzko susmoa.

Historia klinikoa: “Ez da idat zi behar pazientearen osasun-asistent ziarekin 

loturarik ez duen edo osasunaren aldetik baliorik ez daukan adierazpen, 

iruzkin edo daturik”.

• Ez da egin behar iruzkinik – are gut xiago iraingarririk– beste profesional 
bat zuen esku-hart zeei edo jarduerei buruz.

• Ez da erabili behar esamolde desegokirik.

• Ez da sartu behar historian pazientearen asistent ziarako balio ez duen 
daturik.

2.3.  Osasunari buruzko informazioa jasot zeko eskubidea eta asistent ziari 
buruzko informazio-eskubidearen titularra

Lau atal ditu PAAOLen 5. artikuluak, osasunari buruzko informazioa nori eman behar 
zaion argit zen duenak, alegia. Lege honetan, “informazioa ematea” kont zeptuak ez 

du DBLOn duen esanahi berbera. DBLOk dio jakinarazi egin behar zaiola pazienteari 
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“jaso” eta “tratatu” egin behar direla hari buruzko datuak (berariazko araudia erabi-
liz kasu bakoit zean, lehendik azaldu dugunez); PAAOL, berriz, osasun-asistent ziari 

buruzko informazioaz mint zo da. Alabaina, lotura argia du artikulu honek DBLOren 
7.3 artikuluarekin, zeinak baitio “arrazari, osasunari eta sexu-bizit zari buruzko izaera 
pert sonaleko datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak 
direla bide, legeren batek halaxe xedat zen duenean edo ukituak esanbidez onart zen 
duenean hori”; lotura du, halaber, lege beraren 11. artikuluarekin, batez ere 1. atala-
rekin, zeinak baitio “tratamenduaren helburu diren izaera pert sonaleko datuak hiru-
garren bati komunika dakizkioke soil-soilik datu-lagat zailearen eta datu-hart zailearen 
eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betet zeko; interesdunak aurre-
tiaz horren inguruko adostasuna eman beharko du” eta 2. atalarekin, zeinak muga 
hau ezart zen baitio baimen informatuari: “Aurreko atalean aipatutako baimen infor-
matua ez da beharrezkoa kasu hauetan: a) Lagapena lege batek baiment zen badu…”. 
Aipatutako 5. artikulu horrek beste hau ere badio lotura horretaz:

“1. Pazientea da informazio-eskubidearen titularra. Pazientearekin ahaideta-
sun-lotura edo izatezkoa dutenei ere eman behar zaie informazioa, baldin eta 
pazienteak horretarako baimena (espresuki zein isilbidez) ematen badu.

2. Pazienteari informazioa eman behar zaio, berak ulert zeko moduan eman ere, 
ezgaitasun-egoeran barne. Pazientearen legezko ordezkariari ere eman behar 
zaio informazioa.

3. Artat zen duen medikuaren irit ziz pazientea ez bada gai (egoera fi sikoa edo 
psikikoa dela medio) informazioa ulert zeko, pazientearekin ahaidetasun-lotura 
edo izatezkoa dutenei eman behar zaie informazioa.

4. Mugatu egin daiteke osasunari buruzko informazioa jasot zeko pazienteen 
eskubidea, baldin eta premia terapeutikoa dagoela egiaztat zen bada…”

Honenbestez, argi asko dago pazientea dela informazio-eskubidearen titularra. Dena 
dela, pazienteari informazioa eman behar zaion arren, “baita haren ulermen-gaitasuna 
egokia ez bada ere”, legeak dio hirugarren bat zuei ere eman dakiekeela informazioa, 
“pazienteak horretarako baimena (espresuki edo isilbidez) ematen badu”. DBLOren 
7.3 artikuluak dio, ordea, pazienteak “espresuki baimendu behar duela ”; DBLOren 
11. artikuluak, berriz, “interesdunak aldez aurretik eman behar duela baimena”, nola 
eman behar duen zehaztu gabe baina, DBLOren 6.1 eta 7.3 artikuluen arabera, garbi 
asko gerat zen da baimenak “zalant zarik gabekoa” izan behar duela, edo, gut xienik 
“esanbidezkoa”; PAAOLen 5.1 artikuluak dio, bestalde, eman daitekeela informazioa 
(hot s, historia klinikoaren datuak laga daitezkeela) baimena “esanbidezkoa edo isilbi-
dezkoa” baldin bada. Esanbidezkoa baldin bada, ez dago inongo zalant zarik, baina 
“isilbidezko” terminoak zenbait arazo eragiten ditu, zehazten zaila baita eta, nolabait, 
osasun-alorreko profesionalaren (edo pazientearen senitartekoen) esku gerat zen baita 
informazioa ematea edo ez. Interesgarria da, halaber, PAAOLen 5. artikuluaren 3. 
atala ere, zeinak agint zen baitu hirugarren bat zuei informazioa eman behar zaiela 
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baldin eta “… pazientea, hura artat zen duen medikuaren irizpidearen arabera, ez 
bada gai informazioa ulert zeko, egoera fi sikoa edo psikikoa dela medio…”. Aipa-
tutako atala ez da epai judizial bidez zehaztutako desgaitasun-kasu errealei buruz 
ari, baizik eta “pazientea artat zen duen medikuaren irit ziz” pazienteak informazioa 
ulert zen ez duen kasuei buruz. 5. artikuluaren 2. atalarekin ere badu lotura horrek 
guztiak. Epai judizial baten araberako desgaitasun-kasuei (jarduteko desgaitasuna, 
adibidez) eta emant zipatu gabeko adingabekoei buruzkoa da atal hori. Eztabaida inte-
resgarria dakar horrek adingabekoen adina eta gaitasuna dela eta (desberdina da 16 
urtez behetik eta hortik gora, etab.), eta 5. artikuluaz kont sultatu dugun egileetako 
baten iruzkinak luze eta zabal jorratu du (9). Hala eta guztiz ere, argi geratu behar 
du gauza bat dela adingabekoei informazioa emateko obligazioa eta beste bat, oso 
desberdina, adingabeek beren kabuz baimena emateko aukera izatea eta aski izatea 
baimen hori pazienteari buruzko osasun-jarduera bati ekiteko.

Nori eman behar zaion informazioa

1. Pazienteari: Haren ulert zeko gaitasunera egokitu behar da, beti, informa-
zioa. Horra kasu orokorra; gainerako hipotesiak, berriz, salbuespenak dira.

2. Hirugarren bat zuei: Pazientearekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenak.

Pazienteak esanbidez edo isilbidez baiment zen badu.

Pazientea, hura artat zen duen fakultatiboaren irit ziz, ez bada gai – bere 
egoera fi sikoa edo psikikoa dela medio– informazioa ulert zeko.

Premia terapeutikoa baldin badago (historia klinikoan adierazi behar da).

3. Legezko ordezkariari: Pazientea desgaitua baldin bada, edo emant zipatu 
gabeko adingabea. Hala eta guztiz ere, pazienteari ere eman behar zaio 
informazioa, haren ulert zeko gaitasunera egokituta betiere.

GARRANTZITSUA: Ez dago zehaztuta zer den “pazientearekin lotura duen 
pert sona”, ezta zer lehentasun-ordena ezarri behar den ere bat baino gehiago 
badira.

Azkenik, PAAOLen 3. artikulua aztert zean labur azaldu den arazo bat ere plazarat zen 
digu 5. artikuluak: testu osoan aipat zen diren zenbait lege-defi nizioren zehaztasun 
eza, alegia. Kasu honetan, “pazientearekin lotura duten pert sonak” kont zeptuaren 
zehaztasunik eza da arazoa. 5. artikuluan, “ahaidetasun-loturak edo izatezkoak” 
aipat zen dira. Beste behin ere, zalant za bidean jart zen gaitu legegileak, ez baitu 
zehazten nork duen lehentasuna, informazioa ematean, ahaide bat baino gehiago 
baldin badaude. Ez ditu argit zen, bestalde, izatezko harremanei buruzko zalant zak 
ere; adibidez, ezkont zazko harremanen parekoak diren bikote-harremanei buruzkoak 
(bikote horiek izatezko bikoteen erregistroan egion behar luketen edo ez eztabaidan 
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sartu gabe, horrek beste arazo bat ekarriko liguke eta): Lehentasuna al dute pert sona 
horiek (pazientearen gurasoen aurretik, adibidez) informazioa jasot zeko?

EAEn, HKEJDren 3. kapituluak eta 11.3 artikuluak hau diote “Historia klinikorako 

sarbidea eta haren erabilera” dela eta: historia klinikoan bere osasun-egoeraz ageri 
diren datuei buruzko informazioa jasot zeko eskubidearen titularra “pazientea ” dela. 
“Datuak babesteko legediaren babes bereziko erregimen juridikoaren mendekoak dira 
datu horiek; hori dela eta, lege batek hala agint zen badu edo dagokion pert sonak 
berariaz baiment zen badu eskatu, tratatu edo laga daitezke, ez beste inola”.

Pazienteak baimendutako beste pert sona bat zuek informazioa eskurat zeari dagokio-
nez, berriz, PAAOLek eta DBLOk agint zen dutenaren ant zekoa da erregulazioa (bis-
takoa denez, dekretu autonomiko batek estatuko legediaren mendeko behar du izan), 
baina deigarria da puntu bat, ordura arteko erregulazioan baino zehaztuagoa baitago eta 
– aurrerago ere ekingo diogu gai honi, PAAOLen 18. artikuluan “Historia klinikoa esku-

rat zeko eskubideak” aztert zean–, eta hemen azalt zea ere komeni da. HKEJDren 14. 
artikuluaz (“Beste osasun-helburu bat zuetarako informazioa tratat zeko eta lagat zeko 

prozedurak”) ari gara. Artikulu horren 3. atalak honela dio: “...hildako pazienteen 
historia klinikoko dokumentazioa eskurat zeko eskubidea dute haiekiko ahaidetasun-lo-
tura edo izatezkoa duten hirugarren bat zuek, betiere eskat zailearen osasuna arriskuan 
dagoela egiaztat zen bada, hildakoak espresuki galarazi eta hala egiaztatuta geratu ez 
bada behint zat. Nolanahi dela ere, mugatu egingo da datu horietarako sarbidea eta 
ez da emango hildakoaren intimitateari eta profesionalen ohar subjektiboei buruzko 
inongo informaziorik, ezta hirugarren bat zuei kalte egiten dienik ere”.

Honenbestez, EAEko araudiaren arabera, senitarteko batek ezin du eskatu hildako 
paziente baten historia klinikoa (epaitegiaren bidez ez bada; hori, ordea, beste kontu 
bat lit zateke), are gut xiago historia berari emateko, ez badu justifi kat zen senitarteko 
horrek bere osasuna arriskuan dagoela. Arartekoak berriki plazaratutako gomendio 
batek dio (11), ordea, gehiegizkoa dela HKEJDren agindu hori, PAAOLek (estatu 
osorako legea, oinarrizkoa eta aginpide handiagokoa) baino baldint za zorrot zagoak 
ezart zen baititu. Horregatik, gomendat zen du hildako pazienteen historia klinikorako 
sarbidea emateko haien senitartekoei, eta ez sistematikoki ukat zeko pazienteei bere 
historia klinikorako sarbidea ez badira betet zen ohar subjektiboei edo kasuaren interes 
terapeutikoagatik hirugarren bat zuek emandako informazioari buruzko legeak aurrei-
kusten dituen kautelak (aurrerago ikusi). Talde parlamentario guztiek onartu zuten, 
2014ko ot sailaren 10ean, zuzenketa bat, zeinaren bidez eskat zen zaion Eusko Jaur-
larit zari historia klinikoetarako sarbidea errazteko, Arartekoaren gomendioei jarraikiz.

Dena dela, ikusteko dago lortuko ote duen Eusko Legebilt zarraren ahobatezkotasun 
horrek HKEJD aldaraztea. Ez badu lort zen, ez lit zateke legea beteko, nahiz eta horre-
taz gomendio ugari egin, kasu honetan, adibidez: hildakoaren historia klinikoa haren 
senitartekoei emango balit zaie inongo azalpenik gabe eta gaiari buruzko egungo lege-
dia aint zat hartu gabe.
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2.4. Intimitate-eskubidea

Batez ere PAAOLen 7. artikuluak jasot zen du intimitate-eskubidea, eta gai hori bera-
riazko hizpide.

Bi atal ditu 7. artikuluak, biak ere DBLOrekin lotura argia dutenak. Hona zer dioen:

7.1. “Pert sona orok du eskubidea bere osasunari buruzko datuen konfi dent zial-
tasuna errespeta dakion eta inork haietarako sarbiderik izan ez dezan aldez 
aurretik legeak horretarako baimenik ematen ez badu”. Atal honek lotura estua 
du 10. artikuluarekin edo “Sekretu-eginbeharra” derit zonarekin, baita DBLO-
ren 12. artikuluarekin ere, “Datuetan hirugarren bidez sart zea” derit zonare-
kin alegia, eta lehendik azalduak ditugun DBLOren beste print zipio askorekin 
(ikusi “Datu-babesaren print zipioak DBLOn”).

7.2. “Behar diren neurriak hartu behar dituzte osasun-zentroek aurreko atalean 
aipatutako eskubideak bermat zeko, eta, hala dagokionean, pazienteen datuak 
legez eskurat zea bermat zen duten arauak eta protokolozko prozedurak pres-
tatu”. Datuen segurtasunari buruzko araudi guztiarekin ere lotura du atalak, 
bai DBLOEDren erregelamendu bidezko haren garapenak (VIII. titulua: Datu 

pert sonalen tratamenduko segurtasun-neurriak).

Erabat konfi dent zialak dira osasunari buruzko datuak. Ezin da datu 

horietara sartu horretarako ezarritako lege-arauditik kanpo.

2.5. Pazientearen autonomiarekiko errespetua

PAAOLen sei artikuluetatik, gut xik daukate zuzeneko lotura DBLOrekin. Azpima-
rrat zekoa da 8. artikulua (asistent zia-alorreko “Baimen informatua”ri buruzkoa), zei-
naren 4. eta 5. atalek honela dioten:

2.5.1. 8. art.: Baimen informatua

8.4. “Paziente edo erabilt zaile orok du eskubidea jakinaraz diezaioten aplikatu 
behar zaizkion pronostiko-, diagnostiko- eta terapia-prozedurak irakaskunt za- 
edo ikerkunt za-proiektu batean erabiliko direla beharbada. Proiektuak ez dio 
inongo arriskurik sortu behar pazienteari edo erabilt zaileari”.

8.5. “Noiznahi baliogabetu dezake pazienteak, bere borondatez eta idat ziz, 
berak emandako baimena”.
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DBLOrekin lotura estua du gai honek. 8.4 artikuluak zehazten ez duenez zer den 
“ikerkunt za”, gogoratu behar dugu DBLOk aukera ematen duela datu pert sonalak 
eginkizun “estatistiko edo zientifi koetarako” erabilt zeko (4.2 art.) eta, gainera, ez 
dituela jot zen bateraezint zat datu pert sonalen bilketa eta datuak eginkizun horre-
tarako tratat zea. Bestalde, lege beraren 6.2 artikuluak dio ez dela behar baimenik 
(paziente edo erabilt zailearenik) baldin eta datu pert sonalak “administrazio publi-
koek, dagozkien eskumenen arabera, beren eginkizunak gauzat zeko jasot zen badi-
tuzte…” eta datu pert sonalak eginkizun “estatistikoetarako” bilt zea osasun-alorreko 
administrazioen funt zio propioetako bat baldin bada. Azkenik, DBLOren 11.2 artiku-
luaren f) atalak honela dio, “Datuen komunikazioa”k behar duen baimenaz: ez dela 
behar baimen hori osasunari buruzko datu pert sonalei buruzko lagapena “fi t xategi 
batera sart zea eskat zen duen larrialdi bat konpont zeko edo azterketa epidemiolo-
gikoak egiteko, osasunari buruzko legediak, autonomikoak edo estatukoak, dioenari 
jarraikiz”. Badirudi garbi dagoela hainbat ikerkunt za-azterketatarako erabil daitezke-
ela datu pert sonalak (epidemiologikoetarako, behint zat); ez dago horren garbi, ordea, 
pazienteari beti eman behar zaion horri buruzko informazioa. Are harrigarriagoak dira 
kontraesan horiek ikusirik zer dioen PAAOLek berak “Informazio epidemiologikoa 

jasot zeko eskubidea” artikuluan (6. art.): “Eskubidea dute herritarrek gizartearen 
osasun-arazoen berri izateko baldin eta arriskuan jar badezakete osasuna, publikoa 
edo norberarena, eta informazio hori egiazkoa, ulergarria eta osasuna babesteko ego-
kia izatekoa, legeak agint zen duenari jarraikiz”.

2.5.2. 9. art.: Baimen informatuaren eta ahalordet za bidezko baimenaren mugak

DBLOrekin lotura duten kapitulu honetako artikuluetatik beste bat 9.a dugu, batez 
ere 2.3 eta 4 atalak. Titulu orokor gisara hau du aipatutako artikuluak: “Baimen 
informatuaren eta ahalordet za bidezko baimenaren mugak”. PAAOLen 5. artikuluaz 
(“Asistent zia-informazioa jasot zeko eskubidearen titularra”) egin ditugun iruzkin 
ia berberak aplika daitezke DBLOrako ere, eta oso interesgarriak dira (9. artikulu 
honetan) 2a) eta 2b) atalak, nahi gabeko tratamendu eta ospitalerat zeei buruzkoak, 
eta 4. atala, haurdunaldiaren borondatezko etetearen gaineko baimen informatuari 
buruzkoa. Hona zer dioten aipatutako atalek:

9.2. “Behar diren jarduera klinikoak egin dit zakete fakultatiboek, pazientearen 
baimenik gabe, haren osasuna zaint zeko, kasu hauetan:

a) Osasun publikorako arriskurik baldin badago, legearen araberako osasun-arra-
zoiak direla medio. Dena dela, behar diren neurriak hartu ondoren, 3/1986 
Lege Organikoari jarraikiz, agintarit za judizialari eman behar zaio haien 
berri, 24 ordu igaro aurretik, betiere pert sona bat zuen nahitaezko ospitale-
rat zea agint zen badute. (Ohartuko zinetenez, hemen ez da aipat zen gaixoaren 
osasun fi siko edo psikikorako arriskurik, hurrengo atalean ez bezala, baizik 
eta “osasun publikorako arriskua”. Dena dela, nahi gabeko ohiko ospitalerat ze 
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psikiatrikoetan bi arrisku-mota horiek azaldu ohi dira, eta ausarkeria lit zateke 
uste izatea ez dagoela arriskurik osasun “publikorako” paziente baten pre-
miazko eta berak nahi gabeko ospitalerat ze psikiatrikoa beharrezkot zat jot zen 
bada.

“b) Berehalako arrisku larrian baldin badago gaixoaren osotasun fi sikoa edo 
psikikoa eta ezin baldin bada haren baimena lortu. Horrelakoetan, gaixoaren 
senitartekoei edo harekin izatezko lotura dutenei galdetu behar zaie, ahal iza-
nez gero behint zat”.

9.3. “Kasu hauetan eman behar da ahalordet za bidezko baimena:

a) Pazientea ez baldin bada gai – haren asistent ziaz ardurat zen den medikua-
ren irit ziz– erabakiak hart zeko, edo egoera fi sikoak nahiz psikikoak ez badiote 
uzten egoerari aurre egiten. Pazienteak ez baldin badu legezko ordezkaririk, 
harekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenek eman behar dute baimena.

b) Pazientea legez ezgaituta baldin badago.

c) Paziente adingabea ez baldin bada gai – ez intelektualki, ez emozionalki– 
esku-hart zearen irismena ulert zeko. Kasu horretan, adingabearen legezko 
ordezkariak eman behar du baimena. Adingabeak ez badira ez ezgaiak ez ezin-
duak baina bai emant zipatuak edo hamasei urte beteak dituztenak, ezin da 
eman ahalordet za bidezko baimenik. Alabaina, arrisku handiko esku-hart zeren 
bat egin behar izanez gero – fakultatiboaren irit ziz–, gurasoei informazioa eman 
behar zaie eta kontuan hartu behar da haien irit zia dagokion erabakia hart zeko.

9.4. “Haurdunaldiaren borondatezko etetea, ent segu klinikoak eta giza ugalke-
tako teknikak adin-nagusitasunari buruzko irizpide orokorren eta aplikagarri 
diren xedapen berezien arabera egin behar dira”.

Egoera hori 5. artikuluan aipat zen denaren ant zekoa izaki eta, berriro ere, pazientea-
rekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenei eman beharreko informazioaren gaia 
jorrat zen duenez, edo egoera bat zuetan baimen informatua eskat zea nahitaezkoa ez 
denez, edo 16 urtez beheko adingabeen informazioaren eta baimen informatuaren 
zenbait alderdi interesgarri direla ikusirik (batez ere haurdunaldiaren borondatezko 
etetea), gai honetan espezialistan den aditu batek 9. artikulu honi egindako iruzkina 
(9) ekarri dugu hona.
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Baimen informatua

• Defi nizioa: Paziente baten baimena (librea, borondatezkoa eta kont zientea, 
bere buru-ahalmenen erabat jabe dela), dagokion informazioa jaso ondoren 
emana, bere osasunari eragiten dion jarduera jakin bat egin diezaioten.

• Noiz den beharrezkoa: Beti: “Paziente baten osasunari dagokion jar-
duera orok haren baimena (librea eta borondatezkoa) behar du, 4. artiku-
luak agint zen duen informazioa jaso eta kasuaren aukera guztiak aztertu 
ondoren”.

• Nola eman behar den: Normalean, hit zez (baimen informatua hit z eman 
behar da, normalean). Idat ziz eman beharreko salbuespenik ere aurreikus-
ten du legeak.

• Nola erregistratu behar den: Pazienteak baimena ematen duela idat zi behar 
da historia klinikoan.

• Zer balio duen. Lex artis da baimen informatua, hot s, zuzentasun tekni-
koaren balio bera du, legearen arabera. Aurreikusteko modukoa ez den aur-
kako emait za batengatiko demanda batean, jarduera teknikoki zuzen baten 
ondoren, historia klinikoan baimen informatua erregistratuta ez badago, 
okerra da jarduera, eta kondenagarria.

• Noiz idat zi behar den:

o Ebakunt za kirurgikoa

 · Prozedura diagnostiko eta terapeutiko inbadit zaileak.

 ·  Pazientearen osasunean ondorio kaltegarriak (nabarmenak eta aurrei-

kusgarriak) eragiten dituzten arrisku edo eragozpenezko prozeduren 
aplikazioa.

 ·  Irizpide orokor gisara, zenbat eta zalant zagarriagoa esku-hart ze baten 

emait za, orduan eta beharrezkoagoa pazientearen aldez aurretiko 

idat zizko baimen informatua.

• Horrez gain, pazienteari jakinarazi egin behar zaio irakaskunt za- edo iker-
kunt za-proiektu batekoak direla, agian, hura artat zeko erabili behar diren 
prozedurak.

• Pazienteak noiznahi baliogabetu dezake, idat ziz eta libreki, bere baimen 

informatua.

• Legedia berezia ent segu klinikoetarako eta giza ugalketako tekniketarako 
baimen informatuari buruz.

• Noiz jardun daitekeen baimen informaturik gabe:

 ·  Osasun publikorako arriskurik baldin badago.
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Baimen informatua

 ·  Gaixoaren osotasun fi siko edo psikikorako berehalako arrisku larririk 

baldin badago eta ezin bada haren baimenik eskuratu. Ahal dela, 

pazientearen senitartekoei edo harekin izatezko lotura dutenei galdetu 

behar zaie.

• Ahalordet za bidezko baimen informatua

 ·  Pazientea ez baldin gai – haren asistent ziaz ardurat zen den medikua-

ren irit ziz– erabakiak hart zeko, edo egoera fi sikoak nahiz psikikoak ez 

badiote uzten egoerari aurre egiten. Pazienteak ez baldin badu legezko 
ordezkaririk, harekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenek eman 

behar dute baimena.

 ·  Pazientea legez ezgaituta baldin badago.

 ·  Paziente adingabea ez baldin bada gai – ez intelektualki, ez emozio-

nalki– esku-hart zearen irismena ulert zeko. Kasu horretan, adingabea-

ren legezko ordezkariak eman behar du baimena, haren irit zia ent zun 

ondoren, baldin eta hamabi urte beteak baldin baditu.

o  Adingabe emant zipatua edo 16 urte beteak dituena ez bada ezgaia edo 
ez badago desgaituta, ezin da egin ahalordet za bidezko baimen infor-
maturik. Alabaina, arrisku handiko esku-hart zeren bat egin behar izanez 
gero – fakultatiboaren irit ziz–, gurasoei informazioa eman behar zaie eta 
kontuan hartu behar da haien irit zia dagokion erabakia hart zeko.

2.6. Historia Klinikoaren defi nizioa eta art xibat zea

Hau dute PAAOLen gai nagusietako bat (14. artikuluan garatua) asistent zia-lanetan 
diharduten profesionalek, bereziki babestu beharreko datu pert sonalen “fi t xategi” 
bateko parte baitira historia klinikoak, “osasunarekin” lotura duten datuak dira eta; 
horregatik, DBLOren espirituak lotura estua du PAAOLekin lege honek historia klini-
koen alderdi bat zuk jorrat zen dituenean.

Alabaina, bit xia da PAAOL honetako “Defi nizioak” epigrafeko 3. artikulua, non histo-
ria klinikoei buruzko defi nizio hau ageri den: “Paziente baten egoerari eta bilakaera 

klinikoari buruzko edonolako datuak, balioespenak eta informazioak dauzkaten agi-

riak, asistent zia-prozesu osoari dagozkionak.”. Baina lege berak (PAAOL) bestelako 
defi nizio bat egiten du 14. artikuluko 1. atalean, “Historia klinikoaren defi nizioa 
eta art xibat zea” deitura orokorrarekin. Honenbestez, bi defi nizio desberdin ditugu 
termino berarent zat lege berean. Bat zuen irit ziz (9), legegilearen sistematika-falta 
nabarmena adierazten du horrek eta kontraesankorra ere bada, gut xienez. Izan ere, 
PAAOL honen arazoetako bat, hain zuzen ere, horixe da: oso ant zeko kont zeptuen 
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garapena erregulazio osoaren atal desberdinetan, eta horrek berekin dakarren nahasbi-
dea. Ait zitik, deigarria da lege honek “paziente” terminoa erabilt zea (eta defi nit zea, 
3. artikuluan) eta, artikulu horretan bertan, “erabilt zaile” terminotik bereiztea, baina 
ez erabilt zea “gaixo” hit za, artikulu bakar batean (9.2.b art.) izan ezik.

PAAOLen 14. artikuluan (1. atala), deigarria da legez behart zea asistent zia-prozesue-
tan diharduten “medikuak eta gainerako profesionalak identifi kat zera”. Bistakoa da 
historia klinikoen informatizazioak behin betiko konpont zen duela arazo hori, baina 
paperean jasot zen ziren historia klinikoetan bazen arazorik, ohikoa izaten bait zen (ospi-
talez kanpoko eremuan bederen) sinatu gabeko oharrak azalt zea eta haiek egin zituen 
profesionala identifi kat zerik ez egotea. Arazo ugari eragiten zituen horrek guztiak; bes-
teak beste, historia klinikoa prozedura judizial baterako eskat zen baldin bazen.

Historia klinikoa

• Identifi katu egin behar ditu oharrak idazten dituzten profesional guztiak.

• Segurtasun-arauak: kopia.

• Historiak zaint zeko arauak: zentro bakoit zak arduratu behar du haien 
zaint zaz. 

Artikulu horren 2. atalak, berriz, hau dio: zentro bakoit zari dagokio historia klinikoak 
art xibat zea, edozein dela ere haien euskarria, eta historien segurtasuna, kont serba-
zio egokia eta informazioa berreskurat zeko aukera bermat zea. DBLOrekin zuzeneko 
lotura dute gaiok, eta bete egin behar dute araudia, batez ere 9. artikuluak (“Fit xate-

giaren segurtasuna”) eta 10.ak (“Sekretu-eginbeharra”) diotena. Lotura dute, halaber, 
DBLOEDko araudi-garapenarekin, batez ere VIII. tituluarekin edo “Segurtasun-neurriak” 
derit zenekin (79. artikulutik 114ra artekoak). Nolanahi dela ere, testu honetako 4. epi-
grafean luze eta zabalago jorratuko ditugu gai hauek, “Segurtasun-agiria” garat zean. 
Datu pert sonalen azterketa osoan deigarri egin zaigun alderdi bat aipatuko dugu atal 
hau amait zeko. Legeak agint zen duenez, bermatu egin behar da “informazioa berres-
kurat zeko aukera” (dokumentazio klinikoaz ari gara). Historia kliniko informatizatuetan, 
ez da arazo handia (erabili beharreko metodoen lege- eta administrazio-erregulazioa, 
besterik ez), egun euskarri informatikoek erraz asko egiten baitituzte segurtasun-ko-
piak, gerora informazioa berreskurat zeko ezinbestekoak. Arazoa historia klinikoak 
paperean idazten zirenean zegoen. Bistakoa denez, eguneroko jardunean ezin zen egin 
segurtasun-kopiarik, informazioa galduz gero hura berreskurat zeko aukera izan zedin. 
Horrez gain, DBLOEDk, goi-mailako fi t xategietarako (osasuna) segurtasun-neurrien 
bidez, aukera ematen du, egoera jakin bat zuetan, segurtasun-kopiak egiteko, baina ez 
du horretara behart zen. Errazago konpont zeko modukoak dira DBLOEDk garatutako edo 
beste araudi bat zuek gomendatutako beste segurtasun-neurri bat zuk (suaren kontrako 
armairuak, gilt zaz it xiak...), esku artean dugun hau ez bezala.
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14. artikuluaren 3. atalak dio osasun-alorreko administrazioek dagozkien mekanismoak 
jarri behar dituztela, historia klinikoen edukiaren eta aldaketen benetakotasuna eta 
gerora haiek erreproduzit zeko aukera bermat zeko. Horregatik dira garrant zit suak, lehe-
nago genioen bezala, profesional bakoit zak historia klinikoan egindako jardueraren sina-
dura eta identifi kazioa. Ondoren, 34. atalean, artikuluak dio (laburbilduz) behar diren 
erabakiak hartu behar dituztela autonomia-erkidegoek osasun-zentroek neurri horiek 
ezar dit zaten. Osasun-zentroek ezarri behar izaten dituzte, azkenik, aipatutako neurriak, 
autonomia-erkidegoetako araudi eta kontrolaren pean, ant za. Autonomia-erkidegoek, 
berriz, neurri horiek araut zean, onartu egin behar lituzkete PAAOLen “oinarrizko” izaera 
eta hark ezart zen dituen gut xieneko betekizunak (ezinbestekoak). Segurtasun-neurrien 
aplikazio praktiko eta xehean, hut saren parekoak dira gut xieneko betekizun horiek. Ez 
dezagun ahant zi, bestalde, AEP erakundeak erregulat zen duela DBLO. Autonomia-erki-
degoek sort zen edo kudeat zen dituzten datu pert sonalen fi t xategiak direla eta, erkidego 
bakoit zeko dagokien organoek (hot s, autonomia-erkidego bakoit zeko datuak besteko 
agent ziek) bete behar dituzte funt zio horiek. Deigarria da, baina, bi autonomia-erki-
degok bakarrik edukit zea, gaur egun, gai honi buruzko berariazko legedia eta datuak 
besteko agent zia propioak: Kataluniak eta Euskal Autonomia Erkidegoak. Lehen, hiru 
agent zia autonomiko zeuden, baina 2012an kendu egin zuten Madrilgo Erkidegokoa eta, 
honenbestez, bi bakarrik gerat zen dira. gai honekiko ardura handirik ez dagoela adie-
razten du urritasun horrek (9). Dena dela, administrazio autonomiko bakoit zeko tokiko 
eta erkidegoko administrazioetako titulartasun publikoko fi t xategietan bakarrik jardun 
daitezke agent zia autonomikoak. Gogoan izan, bestalde, legeak behartu egiten dituela 
osasun-administrazioak datuen benetakotasuna bermat zera eta haiek babestera (10).

2.7. Paziente bakoit zaren Historia Klinikoaren edukia

Alderdi horien garapena PAAOLen 15. artikuluak egiten du: “Pazientearen osasun-
egoera (benetakoa eta eguneratua) zertan den jakiteko behar den informazioa izan 
behar du historia klinikoak. Paziente edo erabilt zaile orok eskubidea du jasota gera 
daitezen (idat ziz, edo euskarri teknikorik egokienean) osasun-zerbit zuetan egiten 
zaizkion asistent zia-prozesu guztietako informazioa, bai lehen mailako arretan, bai 
arreta espezializatuan” (15.1 art.). Halaber, historia klinikoaren helburu nagusia da 
“osasun-asistent zia erraztea, pazientearen osasun-egoera (benetakoa, eguneratua) 
ezagut zeko medikuen irit ziz beharrezko diren datu guztiak jasoz” (15.2 art.). Hona 
hemen historia klinikoak izan behar duen gut xieneko edukia:

“a) Orri kliniko-estatistikoari dagokion dokumentazioa.

b) Ospitalerat zeko baimena.

c) Larrialdiari buruzko t xostena.

d) Anamnesia eta azterketa fi sikoa.

e) Bilakaera.
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f) Medikuaren aginduak.

g) Sailen arteko kont sulta-orria.

h) Azterketa osagarriei buruzko t xostenak.

i) Baimen informatua.

j) Anestesiari buruzko t xostena.

k) Ebakunt za-gelako t xostena, edo erdit zearen erregistrokoa.

l) Anatomia patologikoko t xostena.

m) Erizaint zako arreten bilakaera eta planifi kazioa.

n) Erizaint zaren aplikazio terapeutikoa.

ñ) Konstanteen grafi koa.

o) Alta-t xosten klinikoa.

Historia klinikoa betet zeko, kasu honetan bakarrik exiji daitezke b), c), i), j), k), l), 
ñ) eta o) paragrafoak: ospitalerat ze-prozesuak baldin badira, edo hala izan daitezen 
agint zen baldin bada”.

Bestalde, “pazientearen zuzeneko asistent ziarekin lotutako alderdiei” dagokien his-
toria klinikoa betet zea asistent zia horretan jardun diren profesionalei dagokie (15.3 
art.). Azkenik, historia klinikoa “batasun- eta integrazio-irizpideen arabera kudeatu 
behar da, asistent zia-erakunde bakoit zean gut xienez, fakultatiboek ahalik eta 
ondoena ezagut dit zaten paziente jakin baten gaineko datuak asistent zia-prozesu 
bakoit zean” (15.4 art.).

Historia klinikoa

• Pazientearen eskubide bat da: Paziente edo erabilt zaile orok eskubi-
dea du jasota gera daitezen (idat ziz, edo euskarri teknikorik egokienean) 
osasun-zerbit zuetan egiten zaizkion asistent zia-prozesu guztietako infor-
mazioa, bai lehen mailako arretan, bai arreta espezializatuan”

• Helburua: osasun-asistent zia erraztea, pazientearen osasun-egoera (bene-
takoa, eguneratua) ezagut zeko medikuen irit ziz beharrezko diren datu guz-
tiak jasoz.

• Gut xieneko edukia, legez arautua

• Pazientea artat zen duten profesionalei dagokie historia idaztea.

• Lege-agindua da historia klinikoaren batasun- eta integrazio-print zipioa, 
eta zentro bakoit zean, gut xienez, aplikatu behar da (adibidez, ospitale 
bakoit zean).
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Artikuluaren lehen atalak dio historia klinikora bildu behar dela pazientearen osasun 
egoera (benetakoa eta eguneratua) zertan den jakiteko funt sezkot zat jot zen den infor-
mazioa, DBLOren 4.1 artikuluari jarraikiz (datuen kalitate-print zipioa), zeinak hau 
dioen: “Tratat zeko bakarrik jaso daitezke datu pert sonalak, eta jaso diren eremu eta 
helburuetarako (zehat zak, esplizituak eta legitimoak) egoki, beharrezko eta neurri-
koak badira eman behar zaie tratamendua”. Bat dator atal hori 4.3 artikuluarekin 
ere, zeinaren arabera datu pert sonalek “zehat zak izan behar dute eta eguneratu egin 
behar dira, pazientearen egungo egoera erreala adieraz dezaten”, eta PAAOLen 2.5 
artikuluarekin (“pazienteek edo erabilt zaileek leial eta zint zo eman behar dituzte 
beren egoera fi sikoari eta osasunari buruzko datuak, eta haiek eskurat zen lagundu, 
bereziki, interes publikoko edo asistent zia sanitarioko arrazoiengatik beharrezko 
badira”). Hortaz, pazienteak eskubidea du, alde batetik, bere historia klinikoa erregis-
tratuta gera dadin, edozein dela ere horretarako erabilt zen den euskarri fi sikoa; beste-
tik, osasun-alorreko profesionalak idat zi egin behar du historia klinikoa, denbora-falta 
eta ant zeko ait zakiarik gabe. Zehat zak eta eguneratuak izan behar dute profesionalek 
historia klinikora sart zen dituzten datuek, eta egokiak, beharrezkoak eta neurrikoak 
dagozkien eremu eta helburuekiko; azkenik, zint zo eta leial eman behar ditu datu 
horiek pazienteak, eta lagundu egin behar du haiek jasot zen. Oso-osorik onart zeko 
modukoa da artikulua.

Historia klinikoa

• Egokiak, beharrezkoak eta neurrikoak izan behar dute datuek.

• Fakultatiboak pazientea artat zeko beharrezko derit zen datuak jaso behar 
dira.

• Pazienteak ezin die zent surarik ezarri datu horiei.

• Pazienteak ez badu nahi datu jakin bat zuk erregistrat zerik, profesionalak 
erabaki behar du beharrezkoak diren; hala badira, konfi dent zial gisara 
erregistrat zeko aukera ematen du historia kliniko informatizatuak, eta, 
hartara, jasot zen dituen profesionalak bakarrik du haietarako sarbidea.

• Historia klinikora sart zen diren datuak garrant zizkoak diren aztertu behar 
da. Izan ere, ba al du zent zurik beharrezko ez diren familia-aurrekari 
zehat z-zehat zak bilt zeak? Badu garrant zirik pazientearen joera sexuala 
jakiteak?

• Datu sozial bat zuk beharrezkoak dira osasun-arretarako (Osabide Globalen 
– OG–, alertetan agert zen dira).

PAAOLen beste zenbait artikuluk bezala, honek ere behin eta berriro gogorat zen du 
historia klinikoaren helburu nagusia osasun-asistent zia dela, eta historiaren gut xie-
neko eduki bat ezart zen du. Beste hau ere badio, baina, artikuluak: pazientearen 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

43

osasun-egoera (benetakoa, eguneratua) ezagut zeko medikuaren irit ziz behar diren 
datu guztiak erregistratu behar direla historian. Komat xo artean jarri dugu “medikua-
ren irit ziz”, agindu horrek talka egiten baitu bere datu pert sonalak ezerezteko interes-
dunak duen eskubidearekin (DBLOn dago jasota eskubide hori). Irizpide medikoaren 
arabera erabaki behar da, beraz, zer datu sartu historia klinikoan, eta pazienteak 
ezin du mugarik jarri (zent zuzkoa dirudi, bestalde). Honenbestez, DBLOk babesten 
duen arren, part zialki, historia klinikoan datuak ezerezteko eskubidea, PAAOLek 
zorrot z mugat zen du. Zent zuzkoa ematen dudatu okerrak ezereztea (seme-alabata-
sunari buruzkoak eta ant zekoak, batik bat), baita – agian– jada existit zen ez diren 
(bere garaian existitu ziren arren) eta asistent zia-jarduerarako beharrezkoak ez diren 
datu klinikoak ere, jada alferrikakoak izatea gerta bailiteke. Alferrikakoa da, adibi-
dez, egun 40 urte dituen paziente baten historia klinikoan jart zea 18 urte zituela 
tarteka kalamua kont sumit zen zuela, azkeneko 20 urteotan inongo arazorik izan ez 
arren kont sumo hura zela eta. Berriro diogu, aurrez aipatutako zuhurtasun berarekin: 
medikuari dagokio erabakit zea datu horrek baduen (edo ez) zent zurik asistent zia-jar-
duerarako (etorkizunean paziente horrek berriro kalamua kont sumit zen badu, egokia 
lit zateke, beharbada, datua gorde izana).

Ez du alde handirik irit zi horrekin HKEJDren 6.2 artikuluak, zeinaren ustez datu 
hauek izan behar baititu historia kliniko batek:

I.- Pazientea identifi kat zeko datuak.

II.- Asistent zia-jardueran sort zen diren datu klinikoak eta asistent zialak, zei-
nak, gehienez ere, asistent zia-motaren arabera egitura daitezkeen honela:

 a) Aurrekari interesgarriak.

 b) Anamnesia eta miaketa.

 c) Gaixotasunaren bilakaera klinikoari buruzko datuak.

 d) Agindu medikoak.

 e) Tratamendu farmakologikoa.

 f) Zainketen planifi kazioa.

 g) Konstanteak edo oinarrizko beste datu bat zuk, beharrezkoak edo gutiz 
premiazkoak.

 h) Sail arteko kont sulta: eskaria eta t xostena.

 i) Miaketa osagarriei buruzko informazioa.

 j) Baimen informatuak.

 k) Alta-informazioa.

 l) Beharrezkoa den beste zenbait informazio kliniko.
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 m) Anestesiari buruzko informazioa: ebaluazioa ebakunt za aurretik, hura 
egin bitartean eta ondoren.

 n) Informazio kirurgikoa.

 o) Larrialdietako informazioa.

 p) Erdit zeari buruzko informazioa.

 q) Anatomia patologikoko informazioa.

III.- Osasun-asistent ziarako beharrezkoak diren datu sozialak.

Bestalde, 6.3 artikuluak dio historia klinikoaren informazioak beharrezko eta 
egoki diren datuak bakarrik jaso behar dituela, kalitate- edo proport zionalta-
sun-print zipioaren arabera (DBLOren 4. art.), inoiz erregistra ez dadin osasun-asis-
tent ziarako garrant zizkoa ez den daturik eta pazientearen osasun-egoerari buruzko 
informazio benetako eta eguneraturik ematen ez duenik”.

Bereziki egokia dirudi dekretuak azpimarratu izana historia klinikora sart zen diren 
datu pert sonalek “guztiz egoki eta beharrezkoak ” izan behar dutela (gizarte-zer-
bit zuek jasotakoak barne) eta inoiz ez dela jaso behar “garrant zizkoa ez den” datu 
pert sonalik. Egokia, diogu, osasun-alorreko profesionalok historia klinikoan zer idat zi 
eta zer ez jakiten lagunt zen duelako, batetik, eta, bestetik, gorabeherat sua izan ohi 
delako zenbait datu pert sonal historian jart zea (osasun mentalari buruzkoak, adibi-
dez). Halaber, zehaztu egin behar luke legeak – ez du zehazten, ordea, eta arazorik 
sortuz gero agintarit za judizialaren esku gerat zen da auzia– zer den “garrant zizkoa 
osasun-asistent ziarako”.

Paziente baten joera sexuala, adibidez, garrant zizkoa al da?

DBLOk berak dio “bereziki babestu beharreko” datu pert sonala dela hori. Lege horren 
7. artikuluak aipat zen ditu “bereziki babestu beharreko datuak”, eta 3. atalak hau 
dio: “Arrazari, osasunari eta sexu-bizit zari buruzko datu pert sonalak kasu hauetan 
bakarrik bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, lege-
ren batek halaxe xedat zen badu edo pazienteak esanbidez onart zen badu...”.

baina Lege berak (DBLO) dio, aipatutako 7. artikuluaren 6. atalean, bereziki babestu 
beharreko datu pert sonalak trata daitezkeela “datu horiek tratat zea beharrezkoa 
bada prebent ziorako edo medikuaren diagnostikorako, osasun-lagunt zarako edo tra-
tamendu medikoetarako edo osasun-zerbit zuak kudeat zeko, baldin eta datu horiek 
tratat zen baditu lanbide-sekretua duen osasun-arloko profesional batek, edo lanbi-
de-sekretuaren pareko betebeharra duen beste pert sonaren batek”.

Alegia, pazientearen joera sexuala jakitea beharrezkoa baldin bada (zilegi bekigu 
galdet zea zer den, zehazki, “beharrezkoa” kasu honetan) “prebent ziorako edo 
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diagnostiko medikorako. osasun-asistent ziarako edo tratamendu medikoetarako...”, 
balegoke jasot zea datu hori; bestela, ez. Hortaz, kontu handiz jardun behar dute 
osasun-alorreko profesional guztiek beren pazienteen sexu-jarduerari buruzko oharrak 
idaztean.

Bereziki babestu beharreko datuak eta historia klinikoa: Sexualitatea

• Kontu handiz jardun behar dute osasun-alorreko profesional guztiek 
beren pazienteen sexu-jarduerari buruzko oharrak idaztean.

• Pazientearen osasun-asistent ziarako guztiz beharrezkoak badira 
idat zi behar dira; bestela, ez.

PAAOLen alderdirik egokienetako bat historia klinikoak izan behar duen gut xieneko 
edukiaren araut zea da, jada ez baitago zalant zarik zein datu sartu behar diren his-
torian eta zein ez. Bigarren atalak bereizi egiten ditu ospitaletako eta anbulatorioe-
tako historia klinikoak, eta batean ala bestean zer dokumentu klinikok egon behar 
duten zehazten du. Salbuespen gisara, PAAOLek ez du sart zen “Alta-t xosten klini-
koa” anbulatorioetako historia klinikoan. Alabaina, 20. artikulua monografi koa da (gai 
honi buruzkoa erabat) eta, aipatua dugunez, PAAOLen ondoren (HKEJDn, adibidez) 
arautu izan da “t xostenek” osasun-asistent ziako eredu guztietan (larrialdiak, lehen 
mailako artapena, kanpoko kont sultak...) izan behar duten gut xieneko edukia. Bes-
talde, alta-t xostena ere ezinbestekoa da, altarik izan bada, asistent zia anbulatorioan 
ere. Beste kontu bat da alta-t xostena, praktikan, ez dela sistematikoki ematen, eta 
pazienteak ez badu eskat zen (ikusi, gai honetaz, HKEJD, zeinaren gehigarrien zehaz-
ten duten nolakoa izan behar duen “alta-t xosten klinikoak” edo “kanpoko kont sultako 
t xosten klinikoak”, besteak beste). Gogoan izan, bestalde, zer dioen dekretu horrek: 
paziente bati alta ematen bazaio kont sulta “anbulatorioetan” (edo “kanpokoetan”), 
eskubidea du paziente horrek alta-t xosten kliniko bat eman diezaioten. Txostena nola 
egin behar den ere zehazten du dekretuak.

PAAOLen 15. artikuluko 3. atalak berret si egiten du, neurri batean, legeak dioena, 
pazientearen zuzeneko asistent ziarekin lotutako alderdiak historia klinikora sart zea 
asistent zia horretan jardun duten profesionalen erant zukizuna dela baitio, beste 
inongo aukerarik ut zi gabe.

Artikulu bereko 4. atalak, berriz, “batasun- eta integrazio-irizpideak” jasot zen ditu 
eta, inplizituki (beharbada) historia kliniko informatizatuaren alde egiten du, pape-
rezko bert sioaren aldean. Horrez gain, autonomia-erkidego bakoit zean pazienteko 
historia kliniko “bakarra” egitea proposat zen du, edozein direla ere pazienteak era-
bilt zen dituen asistent zia-zerbit zuak. Bestela, eguneroko jardunean, askoz ere zai-
lagoa da batasun- eta integrazio-irizpideak betet zea. Atal honi buruzko azterketa 
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amait zeko, “osasun-t xartel indibiduala” derit zonera historia klinikoko zenbait datu 
sart zeak ekarriko lituzkeen arazo bat zuk aipatuko ditugu. Bistakoa denez, historia 
klinikoek euskarri informatikoan egon behar dute horretarako (hala daude egun). 
Horra, bada, beste arrazoi bat paperezko historia klinikoen behin betikoz kent zea-
ren alde eta, kasu honetan, pazienteko historia kliniko “bakarra” osat zearen alde 
ere. Osasunari buruzko datu pert sonalak t xip batekin osasun-t xartelean sart zeko 
proiektua Osasun Sistema Nazionalaren Kohesio eta Kalitateari buruzko maiat zaren 
28ko 16/2003 Legetik dator. Arazoa da lege horren 5.2 artikuluak hau diola: 
osasunari buruzko datu pert sonalak gordet zeko osasun-t xartelaren gailuek aukera 
eman behar dute estatu osoan eta administrazio publiko guztietan datuak irakurri 
eta begirat zeko. DBLO zorrot z betet zeaz gain, autonomia-erkidego guztien arteko 
lankidet za estua ere eskat zen du horrek, eta, jakina, aurrekontu handia. Beste arazo 
bat ere badago: “gut xieneko” zer datu sartu behar diren t xartelean. Badirudi den-
bora dezente emango duela arazo hori behar bezala konpont zeak, baina herritar 
guztien osasun-asistent zia hobet zeko helburu izaten jarraitu behar du.

Ant zeko arazoa eragiten du “errezeta elektronikoa” derit zonak datu pert sonalak 
estatu osoan “irakurt zeko” premia dela eta. Izan ere, t xartel hori estatu osoko 
edozein farmaziatan (udako oporretan, adibidez) erabilt zeko aukera izan behar 
genuke herritarrok.

Geroak esango digu zertan asmatu den eta zertan ez gai horiek direla eta, baina 
espero dezagun lehenbailehen erabilgarri izatea historia kliniko eta errezeta elek-
troniko bakarrak.

2.8. Historia Klinikoaren erabilerak

16. artikuluak garat zen du erabilera, hurrenez hurreneko zazpi ataletan, eta dio, 
besteak beste, historia klinikoa “helburu nagusia pazienteari asistent zia egokia 
ematea duen tresna bat” dela historia klinikoa. PAAOLen arabera, “pazientearen 
diagnostikoaz edo tratamenduaz ardurat zen diren zentroko profesional asistent zia-
lek” “funt sezko tresna dute historia klinikoa asistent zia egokia emateko” (16.1 
art.). Zentro bakoit zak ezarri behar ditu metodo egokiak pazienteak artat zen dituz-
ten profesionalek haien historia klinikoak eskurat zeko aukera izan dezaten (16.2 
art.).

DBLOk eta Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorrak eta kasu bakoit zean apli-
kagarri den arauak agint zen dutenari jarraikiz eskuratu behar dira agindu judiziale-
kin, epidemiologiarekin, osasun publikoarekin, ikerkunt zaren edo irakaskunt zarekin 
lotura duten historia klinikoak. Xede horietarako historia klinikoen erabilera dela 
eta, “ezinbestekoa da pazientearen identifi kazio pert sonaleko datuak bereiz gor-
det zea, datu kliniko eta asistent zialetatik aparte, hartara, arau orokor gisara, 
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anonimotasuna ziurtat zeko, pazienteak berak datuak ez bereizteko baimena eman 
ez badu behint zat. Arau horretatik kanpo gerat zen dira agintarit za judizialaren 
ikerketa-kasuak, baldin eta ezinbesteko jot zen bada identifi kazio-datuak eta kli-
niko-asistent zialak baterat zea. Horrelakoetan, epaileek eta auzitegiek (dagozkien 
prozesuetan) agint zen dutena bete behar da”. Kasu bakoit zeko berariazko xedeeta-
rako bakarrik eskura daitezke historia klinikoetako datuak (16.3 art.).

Osasun-zentroetako administrazio- eta kudeaketa-alorretako langileak, berriz, 
“beren eginkizunekin lotura duten” historia klinikoko datuak bakarrik eskura 
dit zakete (16.4 artikulua); ikuskarit za-, ebaluazio-, egiaztat ze- eta planifi ka-
zio-lanetan arit zen diren osasun-alorreko langileek, berriz, “asistent ziaren kali-
tatea ikuskat zeko, pazientearen eskubideak betet zen diren jakiteko edo zentroak 
paziente, erabilt zaile edo osasun-administrazioarekiko duen beste zeinahi obligazio 
betet zeko” eskura dit zakete historia klinikoak (16.5 art.). Beren eginkizunak dire-
la-eta historia klinikoetako datuak begirat zen dituzten langile guztiak sekretu-egin-
beharrari at xikita daude, automatikoki (16.6 art.). Azkenik, autonomia-erkidegoek 
arautu behar dute historia klinikoa eskuratu eta erabili izana erregistrat zeko proze-
dura (EAEn, HKEJDk araut zen du).

Laburbilduz, 16. artikuluaren lehen atalak oso argi dio historia klinikoaren helburu 
nagusia pazienteari asistent zia egokia bermat zea dela eta, horregatik, normala dela 
pazientea “artat zen” duten osasun-alorreko profesionalek historia eskuragarri iza-
tea (2. atala). Komat xo artean jarri dugu “artat zen”. Izan ere, gaur egun pazientea 
artat zen ez duen osasun-alorreko profesional batek ezin du eskuratu haren historia 
klinikoa, bere garaian artatu bazuen ere. Horregatik, atal honen betearazpena hobeto 
bermat zeko, komenigarria lit zateke informatizatutako historia klinikoetara sarbide 
mugatua izatea profesionalek (paperezkoetan, ezinezkoa da hori aplikat zea), eta ez 
uztea haiei historia guztiak begirat zen, baizik eta artat zen dituzten pazienteenak 
bakarrik. Jakina, delitua da profesional batek baimenik gabe histori kliniko bat 
begirat zea. Dena dela, DBLO hain esplizitua izaki “goi-mailako” datu pert sonalen 
segurtasun-neurriei dagokienez, ezart zen zaila lit zateke neurri hori eta disuasioa 
izango luke xede. Noski, datuak bidegabeki eskurat zen dituenaren aurka beti joko 
luke legeak. Beste kontu bat da datuak bidegabeki eskurat zeagatik medikuak egiten 
duen delitua, zeina sarbidean ut zitako “aztarnen” bidez iker baitaiteke. Dena dela, 
proposat zen den neurria ez lit zateke oso garestia izango, eta disuasio-ahalmen han-
dia izango luke. Gogoan izan, hala ere, datuak bidegabeki eskurat zea hori egiten 
duen profesionalaren arduragabekeria dela, ez historia klinikoaren “akat s” bat.
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Historia klinikoaren erabilerak eta zenbait ohar orokor haietarako sarbideaz

• Asistent zia egokia bermatu behar zaio pazienteari.

• Pazientea artat zen duten profesionalek une oro izan behar dute haren his-
toria klinikoa eskurat zeko aukera.

• Zenbait erabilera:

o  Azterketa epidemiologikoak:

   Bereizi egin behar dira fi liazio-datuak eta kliniko-asistent zialak, pazien-
teak ez badu espresuki haiek ez bereizteko baimenik ematen.

   Mugatu egin behar da sarbidea (kasu bakoit zean behar diren datuak 
bakarrik).

o Osasun publikoa:

   Bereizi egin behar dira fi liazio-datuak eta kliniko-asistent zialak, pazien-
teak ez badu espresuki haiek ez bereizteko baimenik ematen.

   Mugatu egin behar da sarbidea (kasu bakoit zean behar diren datuak 
bakarrik).

o Ikerkunt za edo irakaskunt za:

   Bereizi egin behar dira fi liazio-datuak eta kliniko-asistent zialak, pazien-
teak ez badu espresuki haiek ez bereizteko baimenik ematen.

   Mugatu egin behar da sarbidea (kasu bakoit zean behar diren datuak 
bakarrik).

o Eginbide judizialak:

   Bereizi egin behar dira fi liazio-datuak eta kliniko-asistent zialak, pazien-
teak ez badu espresuki haiek ez bereizteko baimenik ematen.

   Ez dira bereizi behar jarduera judizialetarako beharrezkoak baldin 
badira.

   Mugatu egin behar da sarbidea (kasu bakoit zean behar diren datuak 
bakarrik).

• Osasun-zentroetako administrazio- eta kudeaketa-sailetako langileek 
beren eginkizunei dagozkien datuak bakarrik eskura dit zakete historia 
klinikoetatik.

• Ikuskarit za-, ebaluazio-, egiaztat ze- eta planifi kazio-lanetan arit zen diren 
osasun-alorreko langileek (dagozkien egiaztagirien jabe direla), berriz, asis-
tent ziaren kalitatea ikuskat zeko, pazientearen eskubideak betet zen diren jaki-
teko edo zentroak paziente, erabilt zaile edo osasun-administrazioarekiko duen 
beste zeinahi obligazio betet zeko eskura dit zakete historia klinikoak.

• Beren eginkizunak direla-eta historia klinikoetako datuak begirat zen dituz-
ten langile guztiak sekretu-eginbeharrari at xikita daude.
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Profesionalei dagokienez, historia kliniko bakarrarekin zaila da zehaztea historia-
ren zein atal eskura dit zaketen gaixoa artat zen duten profesionalek. Hori gertat zen 
zaie, esate baterako, historia kliniko osora sarbidea duten profesionalei (medikuei, 
adibidez), aldi berean asistent zia-prozesu desberdinak egiten ari zaizkiolako paziente 
berari. Ginekologian artat zen ari diren paziente bat, adibidez, aldi berean traumato-
logiara joan beharrean ere gerta daiteke, haustura bat dela medio. Zerbit zu horretan 
artat zen duenak jakin beharra al dauka, esate baterako, haurdunaldia bere boron-
datez eten zuela pazienteak duela sei hilabete? Ezinbestekoak al dira datu horiek 
haustura baten tratamendurako? Bat zuen irit ziz (1), “gutun-azal” bereiziak erabili 
behar dira historia klinikoetan, haien konfi dent zialtasuna bermat zeko. Izan ere, zen-
bait pazientek (osasun mentalekoek, adibidez) ez dute nahi izaten asistent zia-eremu 
bat zuetako informazioa beste bat zuetan jakiterik. Nolanahi dela ere, komeni da jaki-
naraztea pazienteari beste profesional bat zuen eskuetara ere irit s daitekeela ematen 
duen informazioa, berak erabaki dezan informazioa eman ala ez. Hartara, gainera, 
zorrot z betet zen da DBLOren 5. artikulua, pazienteak “informazioa jasot zeko duen 
eskubideari buruzkoa”. Besteak beste, ematen duen informazioaren “hart zaileak” 
zein diren jakiteko eskubidea du pazienteak (5. artikuluaren 1. atala).

Historia klinikoak direla eta, bada beste arazo bat ere: datuetarako sarbidea mugatu 
ala ez paziente bat artatu duen baina jada artat zen ez duen eta, gainera, jardunbide 
desegokiagatik pazienteak demanda jarri dion profesional bati. Berez, ezin du his-
toria klinikora sartu, jada ez baitu paziente hori tratat zen, baina badirudi medikuak 
bere burua defendat zeko eskubidea aldarrikat zen duela legeak, pazientearen erre-
klamazioari erant zuteko haren historia klinikoa ezagutu beharra baitauka medikuak. 
Testuinguru horretan, prozedura judiziala ez da oraindik zabalik izaten; hori dela eta, 
medikuak ezin du auzitegiaren bitartez eskatu, eta, noski, ez dago pazientearen bai-
menik haren historia klinikoa begirat zeko. Troncosoren irit ziz (1), historia klinikoaren 
“helburu-print zipioan” sart zen da, asistent zia egokia ematea ez ezik, asistent zia-jar-
duera horrengatiko ondare-erreklamazioei ere erant zutea, datuak eskurat zen dituenak 
horretarako eskumenik baldin badu. Bestalde – dio– interesdunaren baimenik gabe ere 
trata dit zake datuak administrazio publikoak, lege-baimena duen eskumen adminis-
tratibo bati jarraikiz. Beste kasu interesgarri bat hau dugu: medikuak, kasu horietan, 
historia klinikoa eman nahi ez izatea, bere buruaren aurka ez deklarat zeko eskubidean 
oinarriturik (7). Alderdi horiei buruzko erreferent zia bibliografi koak bidalt zen dizkiogu 
interesdun irakurleari, ez baita hau leku egokia gai korapilat su horiek eztabaidat zeko, 
bat zuetan juristak ere ez dira-eta ados jart zen.

Artikulu honen (16.a) 3. atalak araut zen du historia klinikoaren erabilera azterketa 
epidemiologikoetarako, osasun publikorako, ikerkunt zarako edo irakaskunt zarako, eta 
DBLOk araut zen duela gogorat zen. Beste artikulu bat zuen azterketan (17.arenean, 
adibidez) jorratua dugu jada gai hau, eta ez diogu berriro ekingo, baina komeni da 
aztert zea eginbide “judizialetarako” erabilera, 17. artikuluaz jardun garenean jada 
aipatua. Bistakoa da epaileek dutela azken hit za, eta “horrelakoetan, epaileek eta 
auzitegiek (dagozkien prozesuetan) agint zen dutena bete behar da” (16.3 art.). Gure 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

50

ustez, dena den, profesionalak galdetu egin behar lioke epaileari historia klinikoko 
zer datu dituen beharrezko lanerako, bistakoa baita denak ez direla ezinbestekoak. 
Eztabaida handiak eragin ditu gai honek aspaldiko urteotan. Gogoan izan, bes-
talde, agintarit za judizialak, askotan, historia klinikoaren eskaera generikoa egiten 
duela. Epaileek, DBLOren “kalitate-print zipioari” jarraikiz (ikusi “Datu-babesaren 

print zipioak DBLOn”), kasu bakoit zeko berariazko erabileretako eskatu behar lituzkete 
datuak. Izan ere, gerta daiteke beste eginkizun bat zuetarako erabilt zea datuak gerora; 
dibort zio batean, adibidez. Praktikan, ordea, epaile askok historia kliniko osoa eskatu 
ohi dute, eta guk esan arren historiako zer datu zaizkien ezinbesteko (baita laburpen 
gisako t xostenak egin ere, zenbaitetan), historia osoa bidalt zeko agindu ohi digute 
askotan. Bestalde, prozesuan esku hart zen duten alderdi askok ere (abokatuak...) iza-
ten dute eskuragarri historia klinikoa, auzitegiak konfi dent zialtasuna bermatu behar 
lukeen arren. Zenbaiten irit ziz (1,10), jurisdikzio desberdinen artean ere egin behar 
da bereizketa organo judizialei datuak ematean, babesgarri diren ondasun juridikoak 
direla eta. Hala, alor penala alor zibilaren gainetik egongo lit zateke. Zalant zarik ez 
dago, bestalde, medikuak obligazioa duela eskat zen zaizkion historia kliniko guztiak 
epailearen esku jart zeko (kasu horretan, zer gertatuko lit zateke medikuaren “ohar 

subjektiboekin”?). Alor penalean, komeniko lit zateke jakitea historia klinikoa entre-
gatu behar den pazientea prozedura batean auzipeturik baldin badago, eta medi-
kuak hura entregat zeari uko egin diezaiokeen, sekretu profesionala dela eta. Juristen 
irit ziz, ez dirudi medikuak hori egin dezakeenik (9). Jurisdikzio zibilaren barrutiaz ere 
kontuan hartuzkorik izan dela dio egile berak; zenbaiten irit ziz, bestalde, informazio 
kliniko bat behar izanez gero, horrelakoetan epaileak ez luke eskatu behar historia kli-
nikoa, baizik eta adituen probak. Dena dela, egileak dio ez duela zalant zarik: epaileak 
eskat zen badu, eman egin behar zaio (hainbat epai ere aipat zen ditu).

Artikulu honetako (16.a) 4. atalak dio osasun-zentroetako administrazio- eta kudeake-
ta-sailetako langileek beren eginkizunei dagozkien datuak bakarrik eskura dit zaketela 
historia klinikoetatik. Historia klinikoa informatizatuta baldin badago, ez dago arazo-
rik, baina paperean jarrait zen badu, ezin da hori kontrolatu. Aipat zekoa da, honetaz 
ari garela, historia klinikoetara gizarte-langileek duten sarbidea (osasun mentaleko 
zentroetan – OMZ–, adibidez). OMZ gehienetan egon ohi da gizarte-langile bat, tal-
deari at xikia; hot s, ez da izaten osasun-zentroko lantaldeko kide bat, OMZkoa baizik. 
Osasun-alorreko lanbideak araut zen dituen 44/2003 Legeak (azaroaren 21ekoa) ez 
ditu sart zen gizarte-langileak “osasun-alorreko profesionalen artean” eta, horregatik, 
mugatua dute historia klinikoetarako sarbidea. PAAOLen 16.1 artikulua profesio-
nal “asistent zialez” mint zo da, ez profesional“sanitarioez” (beste artikulu askotan 
“sanitarioak”) aipat zen dituen arren. Nolanahi dela ere, OMZetako lantaldeen osaera 
ikusirik, asistent zia “soziosanitarioko” taldeko kidet zat jot zea lit zateke normalena. 
DBLOn aditu diren zenbait egileren irit ziz (1), “administrazioko eta kudeaketako lan-
gilet zat” behint zat hartu behar lirateke. Hartara – diote–, gizarte-lagunt zarako behar 
duten informazioa bakarrik eskuratuko lukete (berriro ere, arazo bera: paperean dau-
den historia klinikoetarako sarbidea nola mugatu?). Mugapen horrek, ordea, ondorio 
hau eragingo luke: pazienteari edo haren legezko ordezkariari eskatu beharko lit zaioke 
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datuak eskurat zeko baimena, lege sektorial bidezko baimenik egon ezean (1). Horrek, 
jakina, izugarri mugatuko luke artapen profesionala.

Artikuluaren 5. atalari dagokionez (ikuskarit za-, ebaluazio-, egiaztat ze- eta planifi -
kazio-lanetan arit zen diren osasun-alorreko langileek – dagozkien egiaztagirien jabe 
direla– historia klinikoak eskura dit zaketen, beren lanak egiteko), ez dirudi inongo 
zalant zarik dagoenik horretaz, langile horiek DBLO bete behar dutela kontuan iza-
nik betiere. Ikuskarit za medikoetako langileak, berriz, “osasun-agintarit zat” jot zen 
dira (funt zionario publiko izaeradun osasun-profesionalaz izateaz gain); horrenbes-
tez, osasun-agintariek lagundu egin behar diete ikuskariei (erregulazio-testu ugari 
dago gai honi buruz). Ikuskariek ezin dituzte historia klinikoak eskuratu; are gehiago: 
erretiratu ere egin dit zakete osasun-zentrotik egoera jakin bat zuetan (pazientearen 
intimitate- edo konfi dent zialtasun-eskubidea urratu baldin bada, adibidez, historia 
klinikoen zaint za arriskupean badago...) (1).

Artikulu horren 6. atala, bestalde, langileen “sekretu-eginbeharraz” mint zo da. Beren 
lanagatik historia klinikoko datuetara sart zen diren langileek bete beharra daukate 
eginbehar hori. Ez gara berriro jardungo horretaz, testu honetako zenbait ataletan 
jorratu baitugu jada gaia, batez ere D atalean, “Sekretu-eginbeharra”, DBLOren 10. 
artikuluaz jardun garenean).

Artikuluaren 7. artikuluari dagokionez, berriz, esan beharrik ez dago DBLOk agint zen 
duena zorrot z bete behar duela historia klinikoak eskurat zeko eta erabilt zeko autono-
mia-erkidegoek ezart zen duten prozeduraren arauketak. Gai honetan, ez dago alderik 
HKEJDren eta PAAOLen artean.

Historia klinikoa: Araudia aplikat zearen ondorioak:

• Iraganean pazientea artatu zuten profesionalek ezingo lukete historia kli-
nikoa eskuratu etorkizunean, pazienteak espresuki baimena eman ezean.

Salbuespena izan liteke: Pazienteak profesionalaren aurkako demanda aur-
keztu baldin badu.

• Ikuskat zaileek, ebaluat zaileek, egiaztat zaileek eta planifi kat zaileek eskura 
dit zakete historiak, beren eginkizunetarako betiere

Azkenik, PAAOLk espresuki aurreikusi ez arren, Estatuko Segurtasun Gorput z eta 
Indarrek ere eska dezakete historia klinikoa (1), DBLOren 22.2 artikuluari jarrai-
kiz, zeinak araut zen baitu “Segurtasun Gorput z eta Indarren, interesdunen baimenik 
gabe” datu pert sonalen bilketa polizia-lanetarako. “Segurtasun publikoarent zat bene-
tako arriskua prebenit zeko edo arau-hauste penalak zigort zeko beharrezkoak diren” 
egoeretan bakarrik egin daiteke hori, baina DBLOren 22.3 artikuluak baimendu egiten 
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du osasunari buruzko datuen (eta beste bat zuen) bilketa eta tratamendua polizia-la-
netarako, betiere “ikerketa jakin baten xedeetarako guztiz beharrezkoak direnean 
bakarrik, eta jurisdikzio-organoek administrazio-jardunaren legezkotasun-kontrola-
ren gainean edo interesdunek aurkeztutako uzien gainean ebazpena emateko duten 
betebeharrari kalterik egin gabe”. Laburbilduz, Segurtasun Gorput z eta Indarrek 
eskubidea dute polizia-lanetarako babes bereziki babestuak bilt zeko eta tratat zeko, 
interesdunaren baimenik gabe (1). Gai konplexua da, eta dagoeneko sortu izan du 
arazorik gure herrialdean, poliziak Jerez de la Fronterako osasun-zentro bati historia 
kliniko bat eskatu ostean. Deigarria da, bestalde, aholku juridikoa, historia klinikoa 
entregat zearen aldekoa, ant za, aitort zen badu ere “… era batera edo bestera, delika-
tua da medikuaren egoera, zeren eta, hart zen duen erabakia hart zen duela ere, haren 
aurka jo dezake haren erabakiak kalte egiten diola irizten dionak…” (12).

Historia klinikoak segurtasun-gorput zen eskueran

• Osasun-alorreko legeek ez dute berariaz aurreikusi,

• baina bai DBLOk, datu pert sonalak (oro har) eskurat zeko aukera dela eta: 
bereziki babestu beharrekoak ere trata daitezke, interesdunaren baimenik 
gabe.

2.9. Dokumentazio klinikoaren zaint za

PAAOLen 17. artikuluak jorrat zen du gai hau, sei ataletan. Agindu horren arabera, 
osasun-zentroek gorde egin behar dute dokumentazio klinikoa, haren segurtasuna eta 
mantent ze-lanak bost urtez (gut xienez) bermat zeko moduan betiere. Ez dago zertan 
gorde jatorrizko euskarrian. Eginkizun judizialak, azterketa epidemiologikoak, iker-
kunt za eta OSNren antolakunt za eta funt zionamendua bermat zearren ere indarrean 
den legediaren arabera gorde behar da dokumentazio klinikoa. Kasu horietan, inte-
resdunen identifi kazioa saihesteko moduan (ahala den neurrian) tratatu behar dira 
datuak.

Ez dirudi arazo handirik dagoenik datuak azterketa epidemiologikoetarako edo 
ikerkunt zarako gordet zeko, baina historiak hainbat aldiz erakut si duenez, ikerketa 
baterako garrant zirik gabeak ziruditen pazienteen zenbait datu, urteen poderioz, ezin-
bestekoak bihurtu dira gaixotasun bat edo haren eragile etiologikoak hobeto ulert zeko. 
Horren adibide dugu GIBaren bidezko infekzioaren bilakaera historikoa.

Horregatik, bada, historia klinikoak gordet zeko gut xieneko epe bat ezart zen du 17. 
artikuluak, azkeneko asistent zia-prozesutik zenbat zen hasita. Zent zuzkoagoa dirudi 
horrek epearen hasiera pazientearen heriot za-egunean jart zeak baino, ezin baita jakin 
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noiz izango den. Legeak agint zen du “gut xienez” halako epe batez gorde behar dela 
historia klinikoa, eta ez dio oztoporik jart zen epe luzeagoan gordet zeari, baina bai 
laburragoari (gogoratu “oinarrizko” izaera duela PAAOLek). Hori zela eta, eztabaida 
sortu zen lehendik legeak zioenaz, autonomia-erkidego bat zuek beste epe bat zuk 
bait zituzten ezarriak. Aurrerago aipatuko dugu gai honi buruz EAEk duen berariazko 
araudia. Dena dela, PAAOL indarrean sartu aurretik EAEn zegoen araudiak (adibidez, 
mart xoaren 17ko 45/1998 ED, ospitaleetako larrialdi-zerbit zuetako eta historia kli-
nikoetako jarduera klinikoen erregistroko agirien ebaluazio, zainketa eta garbiketari 
buruzkoa) agint zen zuen zenbait agiri behin betikoz gorde behar zirela, eta beste 
bat zuk, aldiz, bost urte igarotakoan (bi urte, kasu bat zuetan) sunt situ zitezkeela. 
Gerora onartutako hainbat arauk (adibidez, apirilaren 26ko 102/2005 ED, baime-
naren ostean medikamenduekiko azterketak araut zen dituena) atal berri bat (3.a) 
eransten diote aurreko EDri (45/1998), zeinaren arabera hamabost urtez gorde behar 
baitira horrelako azterketaren batean sartutako pazienteen historia klinikoak. HKEJ-
Drekin amaitu da historia klinikoen zaint za-epeei buruzko eztabaida ant zu hori, IV. 
kapitulu osoa “Dokumentazio klinikoaren kont serbazioa eta garbiketa” berriro idat zi 
baita, 17. artikulutik 23.ra (batez ere 21.3 eta 21.4 artikuluak), aurrerago, zehat z 
aztert zean, ikusiko dugunez.

Nolanahi dela ere, asistent zia-jarduerak bakarrik egiten ditugun osasun-alorreko pro-
fesionalok ezer gut xi dugu esatekorik gai hauetaz, osasun-administrazioari baitagozkio 
horri buruzko arauak. Dena den, fi t xategiaren arduradunari dagokio (edo AKBAGABA 
bat zordeari, EAEn – ikusi HKEJDren 22. artikulua–) legeari egokit zea zein agiri gar-
bitu eta zein ez erabakit zean.

Prozedura judizialetan, ordea, badago arazo bat historia klinikoen mantent ze-lanak 
direla eta (sektore pribatuan, adibidez, demandak jar dakizkieke profesionalei – kasu 
bat zuetan, kontratu bidezko zer harreman duten– gertakariak igaro eta hamabost 
urte geroago), batez ere zer dokumentu gorde behar diren erabakit zeko. Nahiz eta 
17. artikuluak agint zen duen erabilera judizialetarako, azterketa epidemiologikoeta-
rako eta ikerkunt zarako datuen tratamenduak interesdunen identifi kazioa saihestu 
egin behar duela, ahal dela (hot s, datuak bereizteko prozedura bat erabili behar 
dela), 16.3 artikuluak zioena berret siz, kontuan izan prozedura judizialei buruz 16.3 
artikuluak dioena: “… arau horretatik kanpo gerat zen dira agintarit za judizialaren 
ikerketa-kasuak, baldin eta ezinbesteko jot zen bada identifi kazio-datuak eta klini-
ko-asistent zialak baterat zea. Horrelakoetan, epaileek eta auzitegiek (dagozkien proze-
suetan) agint zen dutena bete behar da”. Alegia, epaileek erabakiko dutela, azken 
batean, zer datu behar dituzten.

17.3 artikuluak agint zen du, bestalde, osasun-alorreko profesionalek lagundu egin 
behar dutela pazienteen asistent zia-prozesuaren dokumentazio klinikoa (ordenatua 
eta sekuent ziala) erat zen eta zaint zen. 14.4 artikuluak, berriz, agint zen du harrera 
eta dokumentazio klinikoko unitate bat egon behar duela paziente ospitaleratuak 
dituzten zentroetan edo bestelako edozein asistent zia-modalitatetan behar adinako 
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paziente-kopurua artat zen dutenetan. Unitate horrek kudeatu behar ditu historia kli-
nikoak, osasun-zerbit zuen irizpidearen arabera, eta art xibategi bakar batean bildu. 
Osasun-zentroaren zuzendarit zari dagokio historien zaint za.

17. artikuluak dio, bestalde, osasun-zentroetan (publiko eta pribatuetan) kudeatu 
behar direla historia klinikoak. Harrera eta dokumentazio klinikoko unitateak egin 
behar du kudeaketa. Adituren bati (9) deigarria egiten zaio (eta ulertezina) 17.4 
atalak ez aipat zea uztailaren 20ko 866/2001 ED, zeinaren bidez erat zen diren ospi-
taleetako larrialdietako mediku-kategoriak eta -modalitateak eta “harrera eta doku-
mentazio klinikoko” medikuenak. Izan ere, zent zuzkoa lit zateke, azkena aipatutako 
kategoria sortuta, PAAOLek agint zea unitate horietako arduradunak mediku horiek 
izan behar dutela, nahitaez, batez ere kontuan izanik haien eginkizunen artean (aipa-
tutako EDan zehaztuak) daudela 17.4 artikuluan aipat zen direnak – gainera, EDak (3. 
art.) dio bat datozela DBLOrekin–. Pent sat zekoa da lanpostu horiek betet zeko deial-
dian ezinbesteko baldint za izango dela “harrera eta dokumentazio klinikoa” kategoria 
izatea eta unitate horien eginkizunen artean egotea EDk aipat zen dituen funt zioak 
betet zea. Pent sat zekoa da, baina ezin jakin.

Sektore pribatuan indibidualki diharduten osasun-alorreko profesionalei dagokienez, 
17.5 artikuluak haien gain uzten du funt zio horren ardura.

Azkenik, hain da estua PAAOLen eta DBLOren arteko lotura, ezen 17.6 artikuluak 
dioen fi t xategietako segurtasun-neurri teknikoak aplikatu behar zaizkiola dokumenta-
zio klinikoari (DBLO), 16. artikuluak bezala.

Lehenago genioenez, HKEJDk zehaztu egin du historia klinikoen kont serbazioari 
buruzko legedia eta IV. kapituluak (17. artikulutik 23.era, hau ere barne) luze eta 
zabal jorrat zen da “dokumentazio klinikoaren kont serbazioa eta garbiketa”, gai 
garrant zit suak zehaztuta direla:

Historia klinikoen zaint za eta art xibat zeari buruzkoa da 17. artikulua, zeinak bai-
tio sektore pribatuan diharduten osasun-profesionalei dagozkiela eginkizun horiek 
(17.1a art.), eta osasun-erakundeei (publiko zein pribatuak) osasun-asistent zia 
osasun-erakundeetan ematen baldin bada, hot s, osasun-zentroetan, anbulatorioe-
tan, espezialitate-kliniketan edo ospitaleetan (17.1b art.). Kasu honetan, zentroko 
dokumentazio klinikoko unitateei dagokie zaint za eta kont serbazioa, zuzendarit zaren 
ardurapean (17.3 art.). Unitate horiek erregistratu egin behar dituzte historia klini-
koaren eskurat zeak eta erabilerak, eta berariaz idat zi historia klinikoa eskuratu due-
naren izen-deiturak eta NANa, zergatik eskuratu duen, datuen edukia, justifi kazioa 
eta data (17.4 art.). 18. artikulua, berriz, konfi dent zialtasunari eta segurtasun-neu-
rriei buruzkoa da.

19. artikuluak (dokumentazio klinikoaren zaint zari buruzkoa) agint zen du (1. art.) 
bost urtez, gut xienez, gorde behar dela dokumentazio klinikoa, asistent zia-aldi 
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bakoit zeko alta-datatik zenbat zen hasita. Bit xikeria gisara, hor dugu 19.2 atala, zei-
nak dioen HKEJDk ezarritako kont serbazio-epea baino luzeagoa agint zen duen bera-
riazko araurik baldin badago, dagokion osasun-zentroko pert sona titularrak arduratu 
behar duela hura betearazteaz eta 30 urtez gorde behar duela medikunt za nuklearreko 
eta erradioterapiako zerbit zuetan sortutako dokumentazio klinikoa, abenduaren 5eko 
1841/1997 EDri jarraikiz. Hortaz, 30 urtez, gut xienez, gorde behar da bi zerbit zu 
horietako dokumentazio klinikoa. Bit xia, ezta? Beharbada, denborak aurrera egin 
ahala elementu erradioaktiboek eragin dit zaketen ondorioengatiko balizko errekla-
mazioei aurre egiteko ote? Gainerako zerbit zuetako dokumentazioa gordet zeko bost 
urteko “gut xieneko” epeak (19.1 atala; ikusi aurrerago), berriz, nahasbidea eragiten 
du eta ez dirudi egokia, dekretu bereko 21.3 eta 21.4 artikuluen arabera.

20. artikulua, berriz, jarduera bertan behera ut ziz gero hartu beharreko neurriei buruzkoa 
da. Aipat zekoa da jarduera pribatuari buruzko azalpena, osasun-profesionalek apenas 
baitakite ezer alor horretako neurriez. 20.1 artikuluak dio indibidualki diharduten eta 
beren jarduera profesionala uzten duten osasun-profesionalek historia klinikoetako 
datuen kont serbazioari eta segurtasunari buruzko lege-betekizunen mende jarrait zen 
dutela; beraz, datu horiek zaint zen eta gordet zen jarraitu behar dute harik eta dagoz-
kien legezko epeak agortu arte. Hortaz, osasun-alorreko profesional batek kont sulta 
ixten badu (erretiratu egin delako, adibidez), dokumentazio klinikoa gordet zen jarraitu 
behar du, legeak agint zen duen epe osoan. 20.2 artikuluak dio, berriz, jarduera indi-
bidualeko osasun-profesional hori hilt zen baldin bada haren oinordekoek subrogat zen 
dituztela aipatutako zaint za- eta kont serbazio-betekizunak, harik eta dagokion elkargo 
profesionalaren esku uzten dituzten arte historia klinikoak. Poztekoa da dekretuak 
proposat zea historia klinikoak dagozkion elkargo profesionalari lagat zeko aukera, ez 
bait zegoen batere argi legedi nazionalean, batez ere DBLOri dagokionez, eta arazo ugari 
sort zen baitira (adibidez, historia klinikoak beste osasun-profesional bati lagat zeko, 
aldaketa ez bada egiten paziente bakoit zaren idat zizko eta berariazko baimenarekin.

21. artikulua dokumentazio klinikoaren garbiketari eta sunt siketari buruzkoa da, 
eta zein dokumentu sunt situ eta zein (eta nola) gorde (behin betikoz) agint zen du. 
Azkena aipatu dugun alderdia dela eta, 22. artikuluak “Agiri Klinikoak Balorat zeko, 
Aukerat zeko eta Garbit zeko Bat zordea (AKBAGABA) sort zeko agint zen du, berariaz. 
Dekretuak agint zen dituen kont serbazio-epe legalak agortutakoan (21.2 artikulua), 
ekin dakioke agiri klinikoak garbit zeko prozesuari, non dagozkion dokumentu-mota 
guztiak sunt situ daitezkeen, hauek izan ezik:

 a) Alta-t xostena.

 b) Kanpoko kont sultetako t xosten klinikoa.

 c) Larrialdietako t xosten klinikoa.

 d) Lehen mailako arretari buruzko t xostena.

 e) Laborategiko probei buruzko emait za-t xostena (B eredua).
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 f) Irudi-probei buruzko t xostena.

 g) Erizaint zako zainketei buruzko t xostena.

 h) Baimen informatua.

 i) Borondatezko altaren orriak

 j) Txosten kirurgikoa.

 k) Erdit ze-t xostena.

 l) Anestesia-t xostena.

 m) Miaketa osagarriei buruzko t xostena.

 n) Anatomia patologikoko informazioa.

Honenbestez, badira historia klinikoan garbiketa egitean sunt situ behar ez diren 14 
dokumentu-mota. Bestalde, garbi dago garbiketa ezin dela harik eta asistent zia-aldi 
bakoit zeko alta-datatik bost urte (gut xienez) igaro arte. Horregatik, hain zuzen ere, 
genioen lehen desegokia zirudiela “gut xienez” bost urteko epeak. Pazientea hilt zean, 
sunt situ daiteke hari buruzko dokumentazio kliniko guztia heriot zatik 10 urte igaro 
ondoren (21.3 art.). Hamabost urtez inongo mugimendurik izan ez duen historia klini-
koa ere sunt situ daiteke (21.4 art.). Bestalde, argi dio legeak gorde egin behar direla 
aipatutako 14 agiriak harik eta 15 urte ematen dituzten arte inongo mugimendurik 
gabe (pazienteak bizirik jarrait zen badu; hilda baldin badago, 10 urte).

Laburbilduz: Asistent zia-aldi bakoit zeko alta-datatik bost urte (gut xienez) igaro 
ondoren egin daiteke garbiketa. Hala eta guztiz ere, 14 agiri-mota ez dira sunt situ 
behar harik eta 10 urte igaro arte pazientearen heriot zatik, edo 15 urte historia klini-
koan azken mugimendua izan zenetik, pazienteak bizirik jarrait zen badu. Epe horiek 
gaindituta, dokumentazio kliniko guztia sunt situ daiteke. Salbuespena: medikunt za 
nuklearreko eta erradioterapiako zerbit zuetako dokumentazioa, zeina 30 urtez gorde 
behar den, berariaz.

Zalant zazkoa da, bestalde, aipatutako 14 agiri-motak mugarik gabe gorde behar diren 
edo, aldiz, aipatutako epeak betetakoan sunt situ daitezkeen (zent zuzkoagoa dirudi 
bigarren aukerak). Dekretuak ez du argibide handirik ematen horretaz; gure irit ziz, 
ordea, sunt situ daitezke, bestela ez bailuke zent zurik dokumentazioaren “sunt sipe-
naz” jarduteak, are gut xiago aldez aurretik “garbiketaz” jardun bagara. Sunt situ 
ezean, beti egongo lit zateke epe jakinik gabe gorde beharreko zenbait agiri. Hau da, 
“betiereko” gorde beharko lirateke!!

Leku- eta diru-kontuak alde batera ut zita (pent sa, adibidez, zenbat behar duten ospi-
tale handiek), historia klinikoen sunt sipenak badu lotura datuen kalitate-print zipioare-

kin ere (DBLOren 4. art.), zeinak baitio ezabatu egin behar direla datuak baldin eta 
jada ez badute balio jaso ziren eginkizun hartarako. Pazientea hil baldin bada, berriz, 
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ez du beharko bere historia klinikoa (beharbada bai, ordea, haren oinordekoek). Pazien-
tea bizirik badago eta bere datuak behar baditu (15 urte lehenago jasoak, adibidez), 
araudiak dio (PAAOLen 6. kapitulua jorrat zean aurrerago ikusiko dugunez) alta-t xosten 
bat eman behar zaiola pazienteari hari alta ematean (ospitale batean zein anbulatorio 
batean). Hartara, pazienteak beti edukiko du bere historia klinikoaren laburpen bat.

Azkenik, HKEJDren 22. eta 23. artikuluek berariaz aipat zen dituzte AKBAGABAren 
(“Agiri Klinikoak Balorat zeko, Aukerat zeko eta Garbit zeko Bat zordea”) sorrera, erre-
gulazioa eta eginkizunak. Urrat s erabakigarria da bat zorde horren sorrera, historia 
klinikoetatik zer dokumentu ezabatu (eta nola) erabakit zeko bidean.

Historia klinikoen kont serbazioa eta garbiketa

• Asistent zia-aldi bakoit zeko alta-datatik bost urte (gut xienez) igaro ondoren 
egin daiteke garbiketa.

• Hamalau agiri-mota hauek ez dira sunt situ behar:

o Pazientea hil eta 10 urte igaro arte.

o  Pazienteak bizirik jarrait zen badu, haren historia klinikoan azken mugi-

mendua izan zenetik 15 urte igaro arte.

• Salbuespena: Medikunt za nuklearreko eta erradioterapiako zerbit zuetako 
dokumentazio klinikoa, zeina 30 urtez gorde behar den. 

2.10. Historia Klinikoak eskurat zeko eskubideak

PAAOLen 18. artikuluak araut zen du eskubide hori, eta historia klinikoko dokumenta-
zioa eskurat zeko eskubidea (zuhurt ziaz, betiere) eta han dauden datuak kopiat zekoa 
aitort zen du. Osasun-zentroek arautu egin behar dute eskubide horiek baliat zeko 
prozedura (18.1 art.). Behar bezala egiaztatutako ahalordet zaz ere balia daitezke 
eskubide horiek (18.2 art.). Nolanahi dela ere, historia klinikoetako dokumentazioa 
eskurat zeko eskubide hori ezin da erabili pazientearen arreta terapeutikorako jaso-
tako datuen konfi dent zialtasuna babesteko hirugarren bat zuek duten eskubidearen 
aurka, ezta dokumentazioa prestat zen jardun diren profesionalen eskubideen aurka 
ere. Beren ohar subjektiboak babesteko eskubidea kontrajar dezakete profesionalek 
datuak eskurat zeko eskubidearen aurka (18.3 art.).

Pazientea jada hilik badago, harekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenei 
bakarrik ut zi behar diete haren historia klinikoa eskurat zen osasun-zentroek eta jar-
dun indibidualeko fakultatiboek, hildakoak espresuki galarazi ez bazuen eta hala egin 
zuela egiazta ez badaiteke behint zat. Hirugarren batek hildako baten historia klinikoa 
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begiratu nahi badu, berarent zako osasun-arriskuren bat dela medio, dagozkion datuak 
bakarrik begiratu behar ditu eta ez zaio eman behar hildakoaren intimitateari eta pro-
fesionalen ohar subjektiboei eragiten dien daturik, ezta hirugarren bat zuei kalterik 
egiten dienik ere (18.4 art.).

Lehen atalak zuzeneko lotura du DBOLren 15. artikuluak, “Datuak eskurat zeko 

eskubidea”ri buruzkoak, hau da, fi t xategi batean dauden bere datu pert sonalak esku-
rat zeko interesdunak duen eskubideari buruzkoak. Oso argi dio PAAOLek: Hirugarren 
ataleko salbuespenak alde batera ut zita, eskubidea du pazienteak historia klinikoko 
dokumentazioa eskurat zeko “eta han dauden datuak kopiat zeko”. Ez dago horretaz 
batere zalant zarik. Datuak gordet zeko euskarriak, edozein delarik ere, ez dio eragiten 
haiek eskurat zeko eskubideari. Bestalde, 18.1 artikuluak “osasun-zentroek arautu 
egin behar dutela eskubide horiek baliat zeko prozedura” agint zen duen eta deusik ere 
ez dioen arren osasun-profesionalek beren kabuz lan egiten duten kont sulta pribatuei 
buruz, lege beraren (PAAOL) 17.5 artikuluak dio kasu horietan “osasun-profesionalei 
dagokiela sort zen duten asistent zia-dokumentazioaren kudeaketa eta zaint za”.

DBLOren azterketan espezialista den aditu ospet su batek – Troncoso (1), Madrilgo 
Erkidegoko Datuak Babesteko Agent ziako zuzendaria bere lana argitaratu zuenean– 
bit xikeria bat azpimarrat zen du pazienteek beren historia klinikoetatik eskura dit zake-
ten datuak direla eta, PAAOLen 18. artikulua eta DBLOren 15.a oinarri hartuta: 
“datuak eskurat zeko eskubideak” ez dakar berekin, nahitaez, historia klinikoaren 
eskurat ze-datuak jakitea. Hortaz, pazienteak ez du, berez, eskubiderik bere historia 
klinikoko datuen eskurat ze-erregistroa ezagut zeko (profesional batek datuak zenbat 
aldiz eskuratu dituen, datuak noiz sartu diren, zer ibilbide egin duten... esan nahi 
duela jot zen dugu); bai, ordea, historia klinikora datuak sartu dituzten profesiona-
len nortasuna ezagut zeko. Deigarria, gure ustez. Badirudi hobeto konpondu duela 
arazo hori HKEJDk, zeinaren 12.2 artikuluak baitio pazientearen datuak eskurat zeko 
eskubidean sart zen dela bere datu pert sonalen jatorriaz eta haiei buruz egin edo egi-
tekoak diren komunikazioez dagoen informazioa eskurat zekoa eta datuak tratat zen ari 
diren eta zer helbururekin jakitekoa ere.

Bigarren atalak, berriz, historia klinikoa eskurat zeko “ahalordet za, behar bezala egiaz-
tatua” du hizpide. “Ahalordet za bidez” datuak eskurat zeko baimenaren baliokidet zat 
jo daiteke. Ohartuko zineten ez dela ezinbestekoa “senitartekoa” izatea, baizik eta 
egiaztat zea pazienteak “ordezkari” bat izendatu duela. Ez da zehazten egiaztapena 
lege edo notario bidez egin behar den ere; bakarrik “behar bezala egiaztatu” behar 
dela dio legeak. Bit xia da, nolanahi ere, ordezkarit za bat egiaztat zea legez edo nota-
rio bidez ez bada. Jarduera klinikoan gertatu ohi da jot zea adingabe batek baduela 
nahikoa heldutasun osasun-sistemarekiko bere harremana baiment zeko eta hartaz 
bera ardurat zeko. Alabaina, lege-arauak baimena ematen die adingabearen gurasoei 
edo legezko tutoreei haren historia klinikoko datu guztiak eskurat zeko, bat zuen irit ziz 
(9) gai hori eztabaidatu beharrekoa bada ere. Arazo etiko bat ageri zaigu hor, asis-
tent zia terapeutiko egokia emateko garrant zizkoak ez diren datuak egon baitaitezke 
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historia klinikoan, eta zaindu egin behar bailit zateke pazientearen intimitatea eta 
pribatutasuna.

Artikulu horren 3. atalak mugatu egiten du bere historia klinikoa eskurat zeko pazien-
tearen eskubidea, baldin eta“ pazientearen arreta terapeutikorako jasotako datuen 
konfi dent zialtasuna babesteko hirugarren bat zuek duten eskubidearen aurka egiten 
badu. Eztabaida eragiten du gai honek; besteak beste, asistent zia psikiatrikoaren 
alorrean, non maiz gertatu ohi baita senitartekoek pazienteei buruzko datuak ema-
tea, baina pazienteari horren berri ez emateko exijituz. Arazo handirik ez lekarke 
horrek paziente ustez ezgaiekin, ezta (noski) legez ezgaitutako pazienteekin ere, edo 
jakinarazten dena arriskugarria izan baitaiteke pazientearen edo hirugarren bat zuen 
osasunerako. Baina kontua ez da hain erraza pazientea ez bada ezgai (ustez) eta/
edo jakinarazten zaiona ez bada arriskut sua haren osasunerako. Kontua ez da 
pazientearen familiari edo ingurukoei informazioa ematea (delitua ere izan liteke 
hori, sekretu-eginbeharra eta konfi dent zialtasun-print zipioa hausten ditu eta), bai-
zik eta pazientearekin lotura duenak esateko duena ent zutea. Bestalde, pazientea-
ren aldez aurreko baimenik gabe haren ingurukoak hart zeak ez ote dituen urrat zen 
asistent zia-harremanaren print zipioak, PAAOL eta DBLO, zalant za hori ere sort zen 
da. Hona zer dioen 2.2 artikuluaren 1. atalak: “Osasun-arloko jarduera orok, oro 
har, pazienteen edo erabilt zaileen aurretiazko baimena behar du…”. Aldiz, beste 
hau dio 5.1ek: “Pazientea da informazio-eskubidearen titularra. Pazientearekin ahai-
detasun-lotura edo izatezkoa dutenei ere eman behar zaie informazioa, baldin eta 
pazienteak horretarako baimena (esanbidez zein isilbidez) ematen badu”. Azkena 
aipatu dugun artikuluak argi dio senitartekoak dioena “ent zun” daitekeela, baina 
ezin zaiola inolako informaziorik eman (ezinbesteko kasuetan izan ezik, noski). 15.1. 
artikuluak, berriz, hau dio: “Pazientearen osasun-egoera (benetakoa eta eguneratua) 
zertan den jakiteko behar den informazioa izan behar du historia klinikoak. Paziente 
edo erabilt zaile orok eskubidea du jasota gera daitezen (idat ziz, edo euskarri tekni-
korik egokienean) osasun-zerbit zuetan egiten zaizkion asistent zia-prozesu guztietako 
informazioa, bai lehen mailako arretan, bai arreta espezializatuan”. Bistakoa dirudi, 
beraz, pazientearen eskubideetako bat dela jasota uztea asistent zia-prozesu osoan 
“bildutako informazioa”. Azkenik, 18.3 artikuluak dio, pazienteak historia klinikoko 
dokumentazioa eskurat zeko eskubidea dela eta, “ezin dela erabili pazientearen arreta 
terapeutikorako jasotako datuen konfi dent zialtasuna babesteko hirugarren bat zuek 
duten eskubidearen aurka”. Horrek berekin dakar, inplizituki, honako hau: senitar-
tekoak ematen digun informazioa “oso garrant zit sua” baldin bada, historia klinikora 
sartu behar da, eta ez dago zertan eman horren berri pazienteari ez emateko justifi ka-
ziorik baldin badago. Nolanahi dela ere, arrazoitu egin behar dira, historia klinikoan, 
informazio hori jasot zeko zergatiak. Arrazoitu egin behar da, halaber, zergatik ez zaion 
ematen informazioa pazienteari eta zergatik ez zaion esaten nondik jasoa den.

DBLOren urrat zeei dagokienez, lege horren 5. artikuluak (“Informazio-eskubidea 

datuak bilt zean”) eta 4. atalak hau diote: datu pert sonalak interesdunaren eskutik jaso 
ez badira, “ fi t xategiaren arduradunak edo horren ordezkariak esanbidez informazio 
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zehat za eta zalant zarik gabea eman behar dio interesdunari, datuak erregistratu eta 
hurrengo hiru hilabeteren buruan, tratamenduaren edukia, datuen jatorriari eta arti-
kulu honen 1. idat z-zatiko a), d) eta e) letretan jasotakoari buruz, salbu eta interesdu-
nari aurretiaz eman bazaio horren gaineko informazioa”. Bosgarren artikuluak, berriz, 
hau dio 5. atalean: “Aurreko idat z-zatian xedatutakoa ez da aplikatuko, legeren batek 
esanbidez horixe ezart zen badu…”. PAAOLen aipatutako 5. artikulua ere (3. atala, 
kasu honetan) aplika daiteke. Hona zer dioen: “Artat zen duen medikuaren irit ziz 
pazientea ez bada gai (egoera fi sikoa edo psikikoa dela medio) informazioa ulert zeko, 
pazientearekin ahaidetasun-lotura edo izatezkoa dutenei eman behar zaie informa-
zioa”. Horrenbestez, pazienteak horretarako gaitasunik ez badu, haren senitartekoe-
kin hit z egitea aukera ez ezik legezko betekizuna ere bada. Garrant zit sua da gai hau, 
eta komeni da gogorat zea; izan ere, eguneroko jardunean, ez zaie beti ematen infor-
mazioa pazienteen senitartekoei, baldin eta informazioa ulert zeko gai ez direla jot zen 
bada, eta are gut xiago fi skalt zari, hori ere legezko betekizuna den arren. Lehendik ere 
esana dugunez, paziente baten senitartekoekin hit z egiten baldin bada, aldez aurretik 
interesdunari horren berri eman gabe, profesionalak haiek zer dioten ent zutea egokia 
dirudi, pazienteari buruzko informaziorik eman gabe betiere eta, era berean, paziente 
horri informazioa emateko eskubideari eut siz eta horren berri emanez pazientearen 
senitartekoari edo lagunari hit z egiten hasi aurretik. Justifi katu egin behar lit zateke, 
historia klinikoan, pazientearen ingurukoekin hit z egiteko erabakia eta, hala badago-
kio, pazienteari elkarrizketaren berri ez ematearena. Gogoan izan, bestalde, PAAOLen 
18.3 artikuluak dioena: pazienteak ezin dituela eskuratu hirugarren bat zuek, kasua-
ren ardura terapeutikoa dela eta, jakinarazitako HKko datuak.

Halaber, PAAOLen 18. artikuluko 3. atalak ere mugatu egiten du pazienteak bere 
historia klinikoa eskurat zeko eskubidea: “eskubide hori ezin da erabili dokumen-
tazioa prestat zen jardun diren profesionalen eskubideen aurka. Beren ohar subje-
ktiboak babesteko eskubidea kontrajar dezakete profesionalek datuak eskurat zeko 
eskubidearen aurka”. Beste atal batean ere jorratu da gai hau, labur, baina merezi du 
luze eta zabalago ekitea. “Ohar subjektiboen” gaia (eztabaidat sua) sort zen da, hein 
batean, profesional batek pazienteari haren historia klinikoaren parte bat eman nahi 
ez izatetik, eta historia horren “jabet zarekin” ere badu lotura (aspalditik dator horri 
buruzko eztabaida ere). Luze aritu gintezke gai honetaz. Nolanahi dela ere, PAAOL ez 
da berariaz mint zatu historia klinikoen jabet zaz. Pazientearen jabet zaren alde egiten 
dute bat zuek auzi honetan; beste bat zuek, medikuarenaren alde, eta, azkenik, bien 
jabet zaren aldekorik ere bada. Zent zuzkoena, beharbada, Canteroren ikuspegia da 
(12,13): osasun-zentroa izan dadila jabe erreala; pazientea, berriz, historia klinikoak 
islat zen duen intimitatearen titularra, eta osasun-profesionala, azkenik, bere ekarpen 
intelektual propioaren jabe, baita historian erregistratutako hirugarren bat zuen inte-
resaren administrat zaile ere. Ant zeko irit ziak dituzte beste bat zuek ere (1): jabet za, 
seguru aski, zentroari dagokio; osasun-profesionalak, berriz, jabet za intelektualaren 
gaineko eskubidea izan behar luke, bai lan-harremanei, bai ohar subjektiboen inti-
mitateari dagokienez eta, pazienteak, azkenik, eskubidea du dokumentazio klinikoa 
eskurat zeko eta han dauden datuen kopia bat edukit zeko.
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Nolanahi dela ere, kontua ez da, beharbada, “jabet za”, baizik eta ohart zea historia 
klinikoko dokumentu-ugaritasuna dela-eta zenbait eskubide eta interes gurut zat zen 
direla: pazientearenak, osasun-profesionalenak eta osasun-zentroarenak, baita inte-
res publikoarenak ere. Horregatik dio Domínguez Luelmok (9) gaiaren mamia hau 
dela: historia klinikoaren gaineko eskubideak eta betekizunak zehaztea alde guz-
tiei. “Jabet zarena”, berriz, bigarren mailako kontua lit zateke. Gai honen funt sezko 
alderdi bat dugu osasun-profesionalari dagokion ala ez zein datu eman (eta zein ez) 
aukerat zea historia klinikoaren kopia bat eskat zen diotenean (jo dezagun, adibidez, 
profesional horren aurkako demanda bat aurkezteko eskatu dela kopia). Egoera horre-
tan, eta datu “subjektiboak” “objektiboekin” nahastuta badaude (sarri gertat zen zen 
hori paperezko historia klinikoekin), ez dirudi zent zuzkoa epaileak historiaren parte 
bat zuk kent zeko baimena ematea ohar “subjektiboak” direla argudiatuta. Dena den, 
HKEJDk askoz argiago uzten du “ohar subjektiboen” eta “hirugarren bat zuen” gaia, 
eta elkarrengandik bereizteko obligazioa ezart zen (7.3 art.).

Interesgarria da, halaber, PAAOLen 18. artikuluko 4. atala, zeinak baitio historia 
klinikoa eskurat zeko eskubidea dutela pazientearen senitartekoek edo harekin “iza-
tezko” lotura dutenek (hona, berriro ere eztabaidagai, “izatezko” harremanak zer 
diren), “ hildakoak espresuki galarazi eta hala egiaztatuta geratu ez bada behint zat”. 
Egiaztapenerako, berriz, aski behar luke historia klinikoan hura agert zearekin. Ala-
baina, historia klinikoaren gaineko araudiaren alderdi askotan ohikoa denez, auto-
nomia-erkidegoetako araudiak eta PAAOL etengabe gainjart zen zaizkio elkarri. Dena 
den, beste atal batean genioenez, bai tituluak bai lehen xedapen gehigarriak legea-
ren “oinarrizko” izaera azpimarrat zen dute. Izaera horrek maiz egin ohi du talka 
autonomia-erkidegoetako araudiekin. Adibide gisara, hona zer dioen Extremadurako 
3/2005 Legeak (35.6 art.): “....hildakoak espresuki galarazi ez bazuen eta hala egin 
zuela egiazta ez badaiteke behint zat. Zentroak, berriz, informazioa bermatu behar 
du”.

Hildako pazienteei dagokienez, 18.4 atalak mugatu egiten du historia klinikoa esku-
rat zeko “hirugarren bat zuen” eskubidea, “bere osasunerako arriskuagatikoa”, eta 
“dagozkion datuak bakarrik eskura dit zake. Ez da emango hildakoaren intimitateari 
eta profesionalen ohar subjektiboei buruzko inongo informaziorik, ezta hirugarren 
bat zuei kalte egiten dienik ere”. Lehenago genioenez, Arartekoak zalant zan jarri 
du arau hori. Dena dela, interesgarria da “hirugarren bat zuk” aipat zea, aldeak bai-
taude haien eta senitartekoen edo pazientearekin izatezko lotura dutenen artean. 
Autonomia-erkidegoetako araudia ez dator bat legearekin honetan ere. Kantabriako 
7/2002 Legeak (41.5 art.), adibidez, dio hildako pazienteen historia klinikoa 
eskurat zeko aukera eman behar zaiela horretarako interes legitimoa egiaztat zen 
dutenei”. Pazientearen senitartekoei edo ingurukoei buruz, aldiz, dio “dagozkien 
asistent zia-datuak eskura dit zaketela baldin eta haien osasunerako arriskurik 
badago edo hala agint zen badu agintarit za judizialak”. Nolanahi dela ere, HKEJ-
Dren arabera, pazientearena izaten jarrait zen du historia klinikoak – Arartekoa ez 
dator horrekin bat (1)–, baita hura hil ondoren ere, eta ezin zaie haren oinordekoei 
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besterik gabe laga, “beren osasunerako arriskua” dagoela egiaztat zen ez badute 
behint zat, edo, lege-prozedura batean, bidezko kausa eta legezko interesa. 

Historia klinikoa eskurat zeko eskubidea

• Edozein pazientek du historia klinikoko dokumentazioa eskurat zeko eta 
hango datuen kopia lort zeko eskubidea.

• Eskubide horretatik kanpo daude:

A Premia terapeutiko egiaztatu bat dagoelako mugatu beharreko datuak 
eskurat zea (betiere, profesionalak historia klinikoan adierazi badu egoera 
hori dagoela eta arrazoitu badu).

B Hirugarren pert sonek historia klinikoan dauden datuen konfi dent zialta-
suna mantent zeko duten eskubidea urrat zen duten egoerak (datuak pazien-
tearen interes terapeutikorako jasoak direnean),

C Profesionalen ohar subjektiboak

• Bere datu pert sonalen jatorriari buruz dagoen informazioa eta haiei buruz 
egindako edo aurreikusitako komunikazioak eskurat zea, baita jakitea ere 
tratat zen ari diren eta tratamenduaren helburua

• Behar bezala akreditatutako beste pert sona batek ordezkatuta ere egin dai-
teke, eta hark, gainera, pazienteak sinatutako baimena eraman beharko du, 
eskurat zeko baldint zak modu argi eta zehat zean identifi katuz.

• 16 urtetik beheragoko pazienteek, emant zipatu gabekoetan, beren historia 
klinikoa eskurat zeko eskubidea erabilt zeko, gurasoen edo lege-ordezkarien 
berariazko baimena behar dute.

• Legezko ezgaitasuna duten pazienteetan, lege-ordezkari gisa izendatutako 
pert sonaren bidez eskuratu daiteke.

• Historia klinikoa eskurat zeko eskaera zentroko edo osasun-zerbit zuko ardu-
radunari aurkeztu behar zaio, edo, hala badagokio, pazienteen arretarako 
dagokion zerbit zuari, eta zer informazio eskat zen den eta zer asistent zia-
aldi den zehaztuz formaliza daiteke.

• Historia klinikoa eskaera egiten den egunetik hogeita hamar egun baino 
gut xiagoko epean entregatu behar da, eta, ahal bada, aurrez aurre entre-
gatuko da.

• Ez da eman behar, inoiz ere, historia klinikoaren jatorrizko dokumentazioa.

• Irakurt zeko moduan dela entregatu behar da informazioa, terminologia nor-
malizatu eta unibert salarekin, sinbolorik edo laburdurarik gabe.

• Hildako pazienteen historia klinikoa eskura dezakete haren gertukoek, bal-
dint za hauekin:
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Historia klinikoa eskurat zeko eskubidea

A.  Lotura egiaztat zen bada (adibidez, familia-liburuarekin, izatezko 
bikote-erregistroarekin...).

B.  Bere osasuna arriskuan dagoela justifi kat zen badu eskat zaileak.

 o  Erne! Arartekoak gomendat zen du historia eskurat zea galarazteko 
irizpide ez izatea hori.

C.  Ziurtat zen bada hildakoak ez zuela esanbidez debekatu historia 
eskurat zea.

D.  Dagozkien datuak bakarrik eskurat zen badira.

E.  Ez badute ematen hildakoaren intimitateari eta profesionalen ohar sub-
jektiboei buruzko inongo informaziorik, ezta hirugarren bat zuei kalte 
egiten dienik ere.

Historia Klinikoa HKEJD-n

EAEko profesionalent zat bereziki interesgarriak direnez, historia klinikoetara sart zeko 
HKEJDk araut zen dituen prozedurak aztertuko ditugu, labur bada ere. Ez diogu ekingo 
azterketari alde handia dagoelako prozedura horien eta aipatu ditugunen artean (ezin, 
bestalde, alde handirik egon, estatuko araudiaren mendekoa baita autonomikoa; esta-
tukoa, gainera, “oinarrizkoa” da), baizik eta legedi oso berria izaki eta prozedurak 
zorrot z zehazten dituenez osasun-profesionalek ondo ezagutu behar dituztelako. His-
toria klinikoetako datuen “eskurat zea” eta haien “erabilerak” ditu hizpide dekretua-
ren III. kapituluak, 11. artikulutik 16.era (hau ere barne):

11. art. - Print zipio eta arau orokorrak.

12. art. - Pazienteak edo hark baimendutako norbaitek datuak eskurat zeko 
prozedura.

13. art. - Osasun-zentro eta- zerbit zuetako profesionalek asistent zia-lanetarako 
datuak eskurat zeko prozedura.

14. art. - Osasun-alorreko beste eginkizun bat zuetarako informazioa tratat zeko 
eta lagat zeko prozedurak.

15. art. - Asistent ziaz bestelako xedeetarako osasun-pert sonalak datuak esku-
rat zeko prozedura.

16. art. - Asistent ziaz bestelako xedeetarako hirugarren bat zuek datuak esku-
rat zeko prozedura.
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Horrela, nahiko ongi zehaztuta gerat zen dira datuak eskurat zeko prozedurak; zehaz-
ten da, halaber, “nor”, “nola” eta “zertarako” eskura daitekeen paziente baten histo-
ria klinikoa. Dekretuaren xehetasunak irakurgai dituzue, alderdi hauetaz gehiago jakin 
nahi izanez gero. Interesgarria delakoan, hau azpimarratu dugu:

Garbi adierazten du dekretuak historia klinikoa eskurat zeko eskubidea dutela 
“… pazientearen diagnostikoa edo tratamendua egiten den zentroko edo zerbit zuko 
osasun-profesionalek”, “funt sezko tresna baitute historia klinikoa asistent zia ego-
kia emateko…” (11.1 art.). Historia klinikoa eskurat zea mugatu egiten die horrek 
egun beste profesional bat zuek artat zen duten paziente bat garai batean artatu zuten 
profesionalei.

Datuak eskurat zeko profesionalen eskubidea

Gogoan izan:

Paziente jakin bat zuen historia klinikoa bakarrik eskuratu dezakete 
osasun-profesionalek: diagnostikoa edo tratamendua eurek egiten diete-
nena, alegia. Iraganean paziente jakin bat artatu arren, ez dute haren histo-
ria klinikoa eskurat zeko eskubiderik egun beste profesional batek artat zen 
badu paziente hura.

Euren historia klinikoa beren kabuz (motu proprio) eskurat zeko eskubiderik 
ere ez dute profesionalek, nahiz eta horretarako baliabide informatikorik 
eduki. Beren pazienteak artat zeko bakarrik erabili behar dituzte aplika-
zio horiek, eta tresna horiekin eskurat zen badute euren historia klinikoa, 
“paziente” gisara eskurat zen dute, ez osasun-alorreko profesional gisara.

Are argiagoa da, bestalde, konfi dent zialak direla historia klinikoetako datuak, “eta, 
horrenbestez, konfi dent zialtasuna errespetatu behar duela informazio eta dokumen-
tazio klinikoa prestat zen edo haiek eskuragarri dituen orok”. Halaber, beren eginki-
zunak direla-eta historia klinikoetako datuak begirat zen dituzten osasun-zentro eta 
-zerbit zuetako langile guztiak sekretu-eginbeharrari at xikita daude (11.2 art.).

Ait zakiarik gabe bete behar da, beraz, sekretu-eginbeharra (lehendik ere aipatua 
dugu, DBLOren 10. artikuluaz eta PAAOLen araudiaz jardun garenean). Gai hau hain-
bestetan aipat zearen arrazoia da hauxe dela osasun-alorreko profesionalek gehien 
urrat zen duten lege-arauetako bat, fakultatiboek batez ere. Gogoan izan, bestalde, 
zigor penal, zibil eta administratibo gogorrak ezart zen zaizkiela sekretua gordet zen ez 
dutenei. Horrez gain, lausot zen ari da gaiaren alderdi etikoa. Adibidez, lankide bati 
ez zaio esan behar, kasu kliniko bati buruz mint zat zean, lankide horrek artatu behar 
ez duen paziente baten izen-abizenik, batez ere hura artat zen duen zerbit zukoa ez 
baldin bada lankidea. Saio kliniko batean lagunt zeko edo kasu bati buruzko iruzkin 
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orokor bat egiteko, ez dago pazientearen izen-abizenak jakin beharrik. Datu horiek 
emateak ez du esan nahi asmo t xarrez ari denik haien emailea, baina akat s larria da 
– ikuspegi etikotik begiratuta, behint zat– eta saihestu egin behar da, saioan dihardu-
ten guztien arteko sekretua “partekatua” izan arren.

2.11. Historia Klinikoaren zaint zarekin lotutako eskubideak

PAAOLen 19. artikuluan daude jasota, atal bakar batean. Honela dio artikuluak: 
eskubidea du pazienteak osasun-zentroek historia klinikoak zaint zeko mekanismo 
aktiboak eta egokiak ezar dit zaten, haien bidez “jaso, t xertatu, berreskuratu eta jaki-
narazteko konfi dent zialtasun-print zipioaren mendeko informazioa”.

Zenbaiten irit ziz (9), errepikakorra da artikulu hori eta ez dio ezer berririk erans-
ten PAAOLek lehendik zioenari. Berret si egiten du pazientearen “eskubide” bat dela 
datuen zaint za, besterik ez. Bit xia da, bestalde, artikulu honek “osasun-zentroak” 
bakarrik aipat zea (ikusi termino horren defi nizioa PAAOLen 3. artikuluaren azterke-
tan), eta ez izatea aplikagarri sektore pribatuan indibidualki dihardutenei. Alabaina, 
sort zen duten asistent zia-dokumentazioaren kudeaketaz eta zaint zaz arduratu beha-
rra daukate profesional horiek (17.5 art.). Jakina, DBLOk ezart zen eta DBLOEDk 
garat zen duen araudiaren arabera egin behar da hori guztia.

Zaint za ez baldin bada behar bezala egin eta pazientearen historia klinikoa galdu 
egin bada, garrant zizkoa da arazoa. Erant zukizun medikoagatiko erreklamazio batek 
(sektore publikoan) eragindako administrazioarekiko auzi-prozedura batean, garrant zi 
berezia du gai honek, jurisprudent ziaren joera orokorra baita terminologia juridikoan 
“frogaren karga alderant zikat zea”. Sektore pribatuan ere gertat zen da hori, baina, 
kasu honetan, ez dira administrazioarekiko auziak izaten. Hortaz, profesionalari dago-
kio (osasun-administrazioari, sektore publikoan), ez pazienteari, frogat zea “lex artis 
ad hoc”era egokitua zela asistent zia-jarduera. Froga-material bihurt zen da, honen-
bestez, historia klinikoa, eta hura zaint zeko obligazioa eta zaint zaren kalitatea (15) 
berme ditu profesionalen segurtasun juridikoak.

Gogoratu, dena den, gauza bat dela AEPDk edo DBEBk zigorren bat ezart zea DBLO ez 
betet zeagatik eta beste bat, guztiz desberdina (batukari izan daitezkeen arren) auzi-
tegi batek ezar dezakeen zigorra jardunbide mediko desegokia dela eta. DBLO bete 
den aztertuko dute, soilik, agent zia horiek, eta aski dute edozein herritarren salaketa 
lanari ekiteko. Bigarren kasuan, berriz, prozedura judizial bati ekingo lit zaioke, AEP-
Dri edo DBEBri egoeraren berri ematearekin batera edo ondoren.



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

66

Datuen zaint zarekin lotura duten eskubideak

• Pazientearen eskubide bat da historia klinikoa eta, horrenbestez, eskubidea 
du legeak agint zen duen epea bete arte gorde dadin eta gal ez dadin.

• Demandarik edo erreklamaziorik izanez gero, ondo idat zitako historia kli-
niko bat da biderik egokiena jardueraren egokitasuna frogat zeko, baita pro-
fesionalaren lagunt zaile ere.

2.12.  Profesionalen betekizunak informazio tekniko, estatistiko eta adminis-
tratiboari dagokienez

PAAOLen 23. artikuluak “Informazio tekniko, estatistiko eta administratiboari dagoz-

kien betekizun profesionalak” jorrat zen ditu. Hona zer dioen:: “Osasun-alorreko pro-
fesionalek, informazio klinikoaren alorreko obligazioez gain, protokoloak, erregistroak, 
t xostenak, estatistikak eta gainerako asistent zia- edo administrazio-agiriak idaztekoa 
ere badute, bai esku hart zen duten prozesu klinikoekin lotura dutenei dagozkienak, 
bai osasun-zentro edo -zerbit zu eskudunek eta osasun-agintariek eskat zen dituztene-
nak, barne direla ikerkunt za medikoarekin eta informazio epidemiologikoarekin lotura 
dutenak”. Hortaz, asistent zia-jarduera egiteko obligazioa ez ezik, eginkizun kliniko eta 
administratiboen eta ikerkunt za medikoari eta epidemiologikoari lagungarri zaion jardue-
raren gaineko erant zukizuna ere badago. Berariaz asistent zia-alorrekoak ez diren datu 
horien artean daude, noski, datu pert sonalak ere; hortaz, fi t xategi batean sartu behar 
dira, DBLOren arau guztiak betez. Domínguez Luelmok (9), ordea, uste du alferrikakoa 
dela 23. artikuluko agindu hori eta ez zatekeela PAAOLen sartu behar, bistakoa baita 
osasun-alorreko profesional guztiek bete behar dituztela esku hart zen duten prozesu 
klinikoekin eta osasun-zentroek eta osasun-agintariek eskat zen dituztenekin lotutako 
protokolo, t xosten, erregistro, estatistika eta gainerako osasun- edo administrazio-agiri 
guztiak. Artikulu horrek ez du aldat zen, beraz, indarrean den osasun-alorreko legedia.

Profesionalen betekizunak informazio tekniko, estatistiko eta administrati-

boari dagokienez

Legeak agint zen du profesionalek bete egin behar dituztela protokoloak, 
erregistroak, t xostenak, estatistikak eta agiri guztiak, bai esku hart zen 
duten prozesu klinikoekin lotura dutenei dagozkienak, bai osasun-zentro 
edo -zerbit zu eskudunek eta osasun-agintariek eskat zen dituztenenak, 
barne direla ikerkunt za medikoarekin eta informazio epidemiologikoarekin 
lotura dutenak”.

Jarduera klinikoa eta administratiboa nahitaez egin beharrekoak dira, asis-
tent zia-jarduera bezalaxe.
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2.13.  Pazienteak historia klinikoko datuak zuzent zeko, ezerezteko eta aurka 
egiteko eskubideak gauzat zea, HKEJD-k ezarritakoaren arabera

HKEJDren 27. artikuluko lau ataletan, pazienteak bere historia klinikoko datuak 
“zuzent zeko”, “ezerezteko” eta “aurka egiteko” dituen eskubideak aztert zen dira. 
Datuak “eskurat zeko” eskubidearekin batera, DBLOn “EZEA” izenaz ezagut zen 
diren eskubideek osat zen dute, azaldu dugun bezala:

Historia klinikoko datuak zuzent zeko eskubideak barne hart zen du pazienteak his-
toria klinikoko datuak aldat zeko eskubidea datu horiek zehat zak ez badira eta osatu 
gabe baldin badaude. HKEJDren arabera, “Datuak zuzent zeko eskaera egitean, 
zehaztu beharko da zer datu zuzendu behar diren, bai eta zer zuzenketa egin behar 
diren ere, eta eskaturikoa justifi kat zen duen dokumentazioa gehitu beharko da”.

Datuak ezerezteko eskubideak ahalmena ematen dio pazienteari desegokiak edo 
gehiegizkoak diren historia klinikoko datuak ezabat zeko. Blokeat zeko betebeharra 
aint zat hartuz gauzatu daiteke, eta, datuak ezeztat zeko eskaera egitean, interesdu-
nak adierazi beharko du zer datu ezeztatu nahi dituen, eta eskaturikoa justifi kat zen 
duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. HKEJDk ezart zen duenaren arabera, 
“Ezerezteak datuak blokeat zea eragingo du, eta horrek ondorengoa esan nahi du: 
datuak identifi katu eta gorde egingo direla, inork horiek tratat zeko modurik izan 
ez dezan, salbuespen bakarra egongo den arren, alegia datu horiek administrazio 
publikoen, auzitegien eta epaitegien eskuetan jart zea, datuok tratat zea dela eta 
erant zukizunik eskat zea dagoen edo ez ikusteko, erant zukizun horiek preskribit zen 
ez duten artean. Epe hori igarotakoan, datuak kendu edo fi sikoki ezabatu behar 
dira”. Bestalde, “datuak ez dira ezeztatu behar, interesdunaren edo hirugarren 
bat zuen interes legitimoei kalte egiteko arriskua badago, edo datuak gordet zeko 
obligazioa badago”. Horrenbestez, oro har, historia klinikoko datuak ez dira eze-
reztuko, osasun-araudian ezarritako datuak gordet zeko betebeharraren aurkakoa 
denean.

Aurka egiteko eskubidea da, HKEJDren arabera, “pazientearen datu pert sonalak 
ez tratat zeko edo tratat zeari uzteko eskubidea, datuak tratat zeko haren baime-
nik behar ez den arren, arrazoi legitimo eta sendoen ondoriozkoa delako – egoera 
pert sonal jakin bati lotua–, legeak kontrakoa esaten ez badu behint zat. Aurka 
egiteko eskaeran, aurka egitea justifi kat zen duten arrazoi guztiz pert sonalak jaso 
behar dira”.

Aztert zen ari garen arauak hau zehazten du, halaber, osasun-zentroek eta -erakun-
deek eta banaka jarduten duten osasun-profesionalek, historia klinikoaren ardu-
radunak direlako: “Bidalt zen zaizkien datuak zuzent zeko, ezerezteko edo aurka 
egiteko eskaerak ebat zi egin behar dituzte, gehienez hamar eguneko epean, eskaera 
jasot zen den egunetik kontat zen hasita”. Epe horretan eskaerari erant zuten ez 
bazaio, interesdunak DBLOn zehaztutako erreklamazioa aurkeztu ahal izango du”.
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Laburbilduz, pazienteek eskatu ahal izango dute “zehat zak ez diren eta osatu gabe 
dauden” historia klinikoko datuak eta datu “desegokiak edo gehiegizkoak” kent zeko, 
eta gehienez 10 eguneko epean baliogabetu behar dira, baina, oro har, ezingo dute 
eskatu historia klinikoko gainerako datuak ezabat zeko; logikoa denez, datuak gor-
det zeko obligazioarengatik, eta, horrez gain, une jakin batean jaso zirelako datu horiek: 
orduan, pazienteak datu horiek jasot zeko baimena eman zuen, eta helburu nagusia 
zen osasun-asistent zia ematea. Horrek guztiak zuzeneko lotura du DBLOren 4.1. 
artikuluarekin (datuen kalitatearen print zipioa), honi dagokionez: “Datu pert sonalak 
egoki eta bidezkoak direnean eta zehaztutako arloari eta helburuei dagokienez gehie-
gizkoak ez direnean, eta zehat zak, argiak eta legitimoak direnean bakarrik bil dai-
tezke tratat zeko, eta ezaugarri horiek betet zen dituztenean bakarrik trata daitezke”. 
Orobat lege horretako 4.3. artikuluarekin: “Datu pert sonalak zehat zak eta egunera-
tuak izango dira, interesdunak une bakoit zean duen egoerarekin benetan bat etor 
daitezen”. Hori dela eta, HKEJDren 6.3 artikuluak dio historia klinikoaren informa-
zioak beharrezko eta egoki diren datuak bakarrik jaso behar dituela, kalitate- edo pro-
port zionaltasun-print zipioaren arabera (DBLOren 4. art.), “inoiz erregistra ez dadin 
osasun-asistent ziarako garrant zizkoa ez den daturik eta pazientearen osasun-egoerari 
buruzko informazio benetako eta eguneraturik ematen ez duenik”.

EZEA eskubideak eta historia klinikoa

Datuak eskurat zeko eskubidea. Lehen esandakoa

Datuak zuzent zeko eskubidea. Edozein pazientek eska dezake bere historia 
klinikoko datuak aldat zeko, datu horiek zehat zak ez badira eta osatu gabe 
badaude. Horretarako, zer datu diren eta zer zuzenketa egin behar adierazi 
behar du. Eskatutakoa justifi kat zen duen dokumentazioa aurkeztu behar 
da.

Datuak ezeztat zeko eskubidea. Edozein pazientek eska dezake bere historia 
klinikoko datuak ezabat zeko, desegokiak edo gehiegizkoak badira. Eskaera 
hori egitean, zer daturi buruz ari den adierazi behar du, eta hori justifi -
kat zeko dokumentazioa aurkeztu behar du, hala badagokio.

Aurka egiteko eskubidea. Edozein pazientek eska dezake bere datu 
pert sonalak ez tratat zeko edo tratat zeari uzteko, datuak tratat zeko haren 
baimenik behar ez den arren, arrazoi legitimo eta sendoen ondoriozkoa 
delako – egoera pert sonal jakin bati lotua–, legeak kontrakoa esaten ez badu 
behint zat. Aurka egiteko eskaeran, aurka egitea justifi kat zen duten arrazoi 
guztiz pert sonalak jaso behar dira.

Erreklamazio horiek 10 eguneko epean ebat zi behar dira.
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3. Datuak babesteko agent ziak

Datuak babesteko agent ziak datu pert sonalen tratamenduari eta zirkulazio libreari 
dagokionez EBn indarrean dagoen araudiaren babesean erat zen dira.

EBk bere eztabaida eta bileretan jot zen zuen datuak tratat zeko sistemak gizakiaren 
zerbit zura daudela, eta, pert sona fi sikoen herritartasuna edo bizilekua edozein dela 
ere, errespetatu egin behar direla askatasunak eta oinarrizko eskubideak eta, bereziki, 
intimitatea. Aurrerapen ekonomiko eta sozialean, trukeen garapenean eta banakoen 
ongizatean lagundu behar dute. Ikusten zuen gero eta gehiago baliat zen dela datu 
pert sonalen tratamendua jarduera ekonomiko eta sozialeko hainbat sektoretan, eta 
informazioaren teknologien aurrerapenak asko errazten duela datu horien tratamen-
dua eta trukea.

Gogoeta horiek egin ondoren, Europako Parlamentuak eta EBko Kont seiluak araudi 
hauek eman dituzte: 95/46/EE Direktiba eta Kont seiluaren 1995eko urriaren 24koa 
(1), pert sona fi sikoak datu pert sonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
libreari dagokienez babesteari buruzkoa1.

29. artikuluko lantaldeak (29 Lantaldea) (2), 95/46/EE Direktibak sortua, organo 
aholku-emaile independente baten izaera du, eta hauek osat zen dute: EBko estatu 
kide guztietako datuak babesteko agintarit zak, Datuak Babesteko Ikuskat zaile Euro-
parra eta Europako Bat zordea, zeinak idazkari-lanak egiten baititu. 29 Lantaldeak 
erabaki, irizpen, lan-dokumentu, t xosten edo gomendioen bidez igort zen ditu bere 
oharrak.

“Datuen Babesaren Europako Eguna” (3) 2006an sortu zen. Urte horretako urtarrila-
ren 28an, Europako Kont seiluko Ministroen Bat zordeak efemeride gisa ezarri zuen, 
108 Hit zarmena sinatu zeneko urtemuga ospat zeko (1981eko urtarrilaren 28an, datu 
pert sonalen tratamendu automatizatuaren aurrean pert sonak babestea araut zen duen 
hit zarmena sinatu zen). Europako datuen babeserako gilt zarria da hit zarmen hori.

1. Araudi hori laster aldatuko da. Izan ere, duela gut xi, Europako Parlamentuak iragarri du datuak 
babesteko 1995eko Europako araudia Internetera eta teknologia berrien mundura egokit zen duen 
lege-sorta bat onartuko duela. Helburua da pert sonek beren datu pert sonalen gainean duten kontrola 
indart zea eta enpresei ekonomia digitalerako jauzia egiten lagunt zea, EB guztian babes-maila 
bateratuz. Proposat zen da datuak hirugarren herrialdeei transferit zeari buruzko arauak zorroztea eta 
legea betet zen ez duten enpresen kontrako isunak handit zea: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/
news/expert/infopress/20140307IPR38204/20140307IPR38204_es.pdf 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

72

3.1. Datuak babesteko espainiako agent zia (AEPD)

AEPD (4) 1993an sortu zen, 428/1993 EDaren (5) bidez. Dekretu horretan ikus 
daiteke agent ziaren sorrera zer erregimen juridikotan oinarritu zen, baita agent ziaren 
funt zioak, fi t xategiak, agent zia osat zen duten organoak zein diren eta zer partida 
ekonomiko dituen ere. Agent ziaren xede nagusia da datuen babesari buruzko legedia 
betet zen dela ziurtat zea eta aplikat zen dela kontrolat zea, datu pert sonalak babesteko 
oinarrizko eskubidea bermat zeko.

AEPD:

Herritarrei INFORMAZIOA ematen die, eta eskubideak gauzat zen LAGUNTZEN die; 
erakunde publiko eta pribatuei, berriz, legeak ezarritako obligazioak betet zen.

Herritarrak BABESTEN DITU EZEA eskubideak gauzat zeari dagokionez, behar beza-
lako arreta ematen ez zaienean.

Datuak babesteko eskubidea BERMATZEN DU; ikertu eta zigortu egiten ditu legearen 
kontrakoak izan litezkeen jarduerak.

Datu pert sonalak babesteari buruzko legeak (DBLO) araut zen ditu AEPDren 

funt zioak:

 1. Datuak babesteko legedia betet zen dela jagotea eta legedi horren aplikazioa 
kontrolat zea; bereziki, datuen gaineko informazioa jasot zeko, datuak esku-
rat zeko, zuzent zeko, aurka egiteko eta ezerezteko eskubideei dagokienez.

 2. Legez jasotako baimenak igort zea.

 3. Dagokionean, eta beste organo bat zuen eskumenei kalterik egin gabe, 
jarraibideak ematea, datuen tratamenduak DBLO legearen print zipioetara 
egokit zeko.

 4. Interesdunek aurkeztutako eskabide, salaketa eta erreklamazioei erant zutea.

 5. Pert sonei informazioa ematea, datu pert sonalak tratat zearen inguruan dituz-
ten eskubideei buruz.

 6. Tratamenduen arduradun eta eragileei beharrezko neurriak har dit zaten 
eskat zea, datuen tratamendua DBLOren xedapenetara egokit zeko eta, dago-
kionean, tratamenduak bertan behera ut z dit zaten eta fi t xategiak ezerez 
dit zaten agint zea, haiek lege honen xedapenekin bat ez datozenean.
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 7. Zehat zeko ahalmena egikarit zea DBLOren VII. tituluan jasotakoaren arabera.

 8. Aginduzko izaerarekin informat zea DBLO garat zen duten xedapen orokorren 
proiektuak.

 9. Fit xategien arduradunengandik behar besteko lagunt za eta informazioa 
lort zea, beren eginkizunak gauzat zeko.

 10. Izaera pert sonaleko datuen fi t xategien iragarpen egiten dela jagotea. Horre-
tarako, aldian-aldian argitaratuko du halako fi t xategien zerrenda, Agent ziako 
zuzendariak zehaztutako informazio gehigarriarekin.

 11. Estatistika Funt zio Publikoaren Legearen estatistika-datuak bilt zeari eta esta-
tistika-sekretuari buruzko xedapenak betet zen direla jagotea, eta beharrezko 
jarraibideak ematea, estatistika-xedeekin bakarrik eratutako fi t xategien segur-
tasun-baldint zei buruzko irizpenak ematea, eta DBLOren 46. artikuluak aipa-
tutako ahalmena egikarit zea.

 12. Harpidedunek eta erabilt zaileek komunikazio elektronikoen arloan dituzten 
eskubideak eta bermeak betet zen direla ziurtat zea, bereziki eskatu gabeko 
mezu publizitario edo komert zialak posta elektronikoz edo bitarteko balio-
kideren batez bidalt zeari dagokionez, Informazioaren Gizarteko Zerbit zuei 
eta Merkatarit za Elektronikoari (LSSI) buruzko 34/2002 Legean ezarritako 
baldint zen arabera, edo gizakiek esku hart zen ez duten dei automatikoen 
eta fax-mezuen bidez egiten direnei dagokienez, Telekomunikazioei buruzko 
32/2003 Lege Orokorreko 38. artikuluari jarraikiz. 

AEPD

AEPDren oinarrizko funt zio bat da “EZEA” eskubideak zaint zea:

datuak Eskurat zeko eskubidea
Zuzent zekoa
Ezereztekoa
Aurka egitekoa

AEPDk ematen dituen zerbit zuak honela sailka daitezke:

1. Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbit zuak

2. Fit xategien eta datuen tratamenduaren arduradunei lotutako zerbit zuak
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1. Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko zerbit zuak

1.1.  Pert sonei informazioa ematea, datu pert sonalak tratat zearen inguruan dituzten 
eskubideei buruz, hiru bide hauetatik:

1.1.1. Herritarren Arretarako Eremua.

1.1.2. www.agpd.es ataria

1.1.3. Argitalpenen, giden eta t xostenen bidez, eta hit zaldiak, mintegiak eta 
herritarrent zat irekiak diren gainerako ekitaldiak antolatuz.

1.2.  Interesdunek aurkezten dituzten salaketen eta erreklamazioen kudeaketa, 
modalitate hauetakoren baten bidez:

1.2.1. Datuen babesaren arloko araudia hausteagatiko salaketak.

1.2.2. Harpidedunek eta erabilt zaileek komunikazio elektronikoen arloan dituz-
ten eskubideak eta bermeak urrat zeagatiko salaketak, barnean direla 
posta elektronikoz edo komunikabide elektroniko baliokideren batez 
bidalitakoak, LSSIk ezarritako baldint zen arabera.

1.2.3. Tributuen Lege Orokorraren 38. artikulua – gizakiek esku hart zen ez 
duten dei automatikoen eta fax-mezuen bidez bidalt zen diren mezu 
publizitario eta komert zialei buruzkoa– ez betet zeagatiko salaketak.

Datuak eskurat zeko, zuzent zeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak 
(EZEA eskubideak) babestea.

2. Fit xategien eta datuen tratamenduaren arduradunei lotutako zerbit zuak

• Legez dagokion kasuetan datu pert sonalen tratamenduari buruzko informa-
zioa emateko betebeharretik salbuesteko baimena ematea.

• Datu pert sonalen fi t xategiak inskribat zeko, aldat zeko, ezabat zeko edo eze-
rezteko baimena ematea.

Horretarako, AEPDk NOTA2 fi t xategien jakinarazpenetarako formulario elektronikoa 
jart zen die eskuragarri arduradunei. Administrazio publikoen fi t xategiei dagokienez, 
berriz, AEPDk DISPONE onlineko tresna du.

2. https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_fi cheros/Notifi caciones_tele/index-
ides-idphp.php 
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AEPDren zerbit zuak:

Herritarrent zako informazioa eta arreta

Fit xategien eta datuen tratamenduaren arduradunei lotutakoak

Datu pert sonalen tratamenduak oinarrizko print zipio hauen araberakoa izan behar du:

a) Datuen kalitatea. Datu pert sonalek egokiak, beharrezkoak eta neurrikoak izan 
behar dute tratamenduaren helburuarekiko.

b) Informazioa jasot zeko eskubidea. Datu pert sonalak eskat zen zaizkien inte-
resdunei aldez aurretik jakinarazi behar zaie – espresuki, zehazki eta argi eta 
garbi– haien datu pert sonalak dituen fi t xategi bat dagoela, datu pert sonalak 
jasot zeak zer helburu duen eta informazioaren hart zaileak nor diren, DBLOren 
5. artikuluan jasotako beste alderdi bat zuen artean.

c) Baimena. Datu pert sonalak tratat zeko eta hirugarren bati jakinarazteko, pert sona 
ukituaren baimen argia behar da, legeek salbuet sitako kasuetan izan ezik.

d) Datuen segurtasuna. Fit xategiaren arduradunak eta, hala badagokio, tratamen-
du-eragileak behar diren neurri teknikoak eta antolakunt zakoak hartu beharko 
dituzte datu pert sonalen segurtasuna bermat zeko.

e) Sekretu-eginbeharra. Fit xategiaren arduraduna eta datu pert sonalak tratat zeko 
edozein fasetan parte hart zen duten pert sonak behartuta daude datuei buruzko 
lanbide-sekretua gordet zera eta datuak gordet zera. Fit xategiaren titularrare-
kin edo, hala dagokionean, fi t xategiaren arduradunarekin harremanak amaitu 
ondoren ere iraungo dute obligazio horiek.

Oinarrizko print zipio horiek eragingarri egiteko, herritarrek eskubide hauek dituzte 
aitortuak. Gogorarazi baino ez ditugu egingo, liburu honen beste atal batean garatu 
baitira.

a) Datuak eskurat zeko eskubidea.

b) Datuak zuzent zeko eskubidea.

c) Datuak ezerezteko eskubidea.

d) Aurka egiteko eskubidea.

e) Kont sultarako eskubidea.

f) Baimena ezerezteko eskubidea.

g) Kalte-ordainak jasot zeko eskubidea.
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Kalte-ordainak jasot zeko eskubidea aipatuko dugu: datu pert sonalen tratamenduaren 
arduradunak edo eragileak DBLOn ezarritakoa ez betet zeagatik beren ondasunetan 
kalteak izaten dituzten pert sonek kalte-ordainak jasot zeko eskubidea izango dute; 
eskubidea gauzat zeko, justizia-epaitegi arruntetara jo behar dute.

EZEA eskubideak osorik edo part zialki gauzat zea ukat zen zaion interesdunak babesa 
eskatu ahal izango dio AEPDri, eta hark ukat zea egokia edo desegokia den aztertu 
behar du. AEPDren ebazpenen kontra, administrazioarekiko auzibide-errekurt soa jar 
daiteke.

AEPDren webgunea: http:// www.agpd.es

Agent ziaren orri nagusitik, hauetarako sarbidea dugu:

 Herritarraren kanala

 Arduradunaren kanala

 Ebazpenak eta dokumentuak

 Inskribatutako fi t xategiak

 Nazioartekoa

 Komunikazio-kabinetea

Halaber, hasierako orrian, berriak, fi t xategiak kont sultat zeko sarrera, argitalpenak eta 
DBLOri buruzko bideo bat zuk ditugu ikusgai.

Liburu honetan, ebazpen bat zuk dituen kapitulu bat dago; beraz, hauxe bakarrik aipa-
tuko dugu: AEPDren3 orrian, agent ziak 2003tik emandako datuen babesari buruzko 
ebazpen guztietara sar daiteke.

3.2. Datuak Babesteko Euskal Bulegoa (DBEB)

Datu pert sonalen babesa DBLOn dago araututa, lehen aipatu dugunez, eta, Konsti-
tuzioaren 18.4. artikuluak zehazten duen oinarrizko eskubideari lotutako beste gai 
bat zuez gain, Datuak Babesteko Bulegoaren erregimen juridikoko oinarrizko alderdiak 
araut zen ditu; agent zia hori da, hain zuzen ere, 95/46/EE Direktibak aipat zen duen 
kontrol independenteko agintaria.

3. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2014/index-ides-
idphp.php 
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DBLOk ezart zen du agent zia horri esleitutako funt zio gehienak autonomia-erkidego 
bakoit zean dagozkien organoek gauzatuko dituztela, autonomia-erkidegoek eta tokiko 
administrazioak bere lurralde-eremuan sortutako edo kudeatutako datu pert sonalen 
fi t xategiei eragiten dietenean. Organo horiek kontrol-agint zarit zat joko dira, eta era-
bateko independent zia eta objektibotasuna bermatuko zaie beren egitekoan. Irizpide 
legal hori bat dator 95/46/EE Direktibaren 28. artikuluarekin. Haren arabera, Euro-
par Batasuneko estatu kideek agintari publiko bat edo bat zuk izango dituzte, zeinak 
arduratuko baitira beren lurraldean direktiba horren arabera hartutako xedapenak 
aplikat zen direla zaint zeaz. Horrez gain, esaten da agintari horiek erabateko indepen-
dent ziarekin egingo dituztela esleit zen zaizkien funt zioak.

DBEB zuzenbide publikoko erakunde bat da, izaera juridiko propioa eta erabateko 
ahalmen publiko eta pribatua dituena. Administrazio publikoekiko erabateko inde-
pendent ziarekin jarduten du bere funt zioak betet zen.

Bulegoa Eusko Legebilt zarraren 2004ko ot sailaren 25eko 2/2004 Legeak araut zen 
du, Titulartasun publikoko datu pert sonalen fi t xategiei eta Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa sort zeari buruzkoak, eta, bereziki, lege horren bigarren tituluak, non DBEB 
aipat zen den.

DBEB

DBEB euskal erakunde independente bat da, eta haren xedea da herrita-
rren datu pert sonalak babestea, kontrolatuz euskal administrazio publikoek 
datuen babesari buruzko legedia errespetatuz kudeat zen dutela pert sonei 

buruzko informazioa.

DBEBren funt zioak

DBEB kontrol-agintarit zat hart zen da, eta haren funt zioak 2/2004 Legearen 17. arti-
kuluak ezart zen ditu. Hona hemen funt zioak:

 1. Datuak babesteko legedia betet zen dela jagotea eta legedi horren aplikazioa 
kontrolat zea; bereziki, datuen gaineko informazioa jasot zeko, datuak esku-
rat zeko, zuzent zeko, aurka egiteko eta ezerezteko eskubideei dagokienez.

 2. Lege eta araudietan ezarritako baimenak igort zea.

 3. Dagokionean, eta beste organo bat zuen eskumenei kalterik egin gabe, jarraibi-

deak ematea tratamenduak indarrean dagoen datuen babesari buruzko lege-
diaren print zipioetara egokit zeko.
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 4. Interesdunek aurkeztutako eskabide eta erreklamazioei erant zutea.

 5. Pert sonei informazioa ematea, datu pert sonalak tratat zearen inguruan dituz-

ten eskubideei buruz.

 6. Tratamenduen arduradunei eta eragileei, aldez aurretik haiek esan beharre-
koa ent zunda, beharrezko neurriak har dit zaten eskat zea, datuen tratamendua 
indarrean dagoen legedira egokit zeko eta, dagokionean, tratamenduak bertan 
behera ut z dit zaten eta fi t xategiak ezerez dit zaten agint zea, haiek legedi horre-
kin bat ez datozenean, salbu datuen nazioarteko transferent ziei dagokienean.

 7. Zehat zeko ahalmena egikarit zea eta, hala badagokio, lege honen 22. arti-
kuluan tipifi katutako arau-hausteen erant zulet zat jot zen dituenen kontrako 
diziplinazko prozedurei ekitea proposat zea, eta dagozkion kautelazko neurriak 
hart zea, salbu datuen nazioarteko transferent ziei dagokienean. Hori guztia, 
2/2004 Legean ezarritako baldint zetan.

 8. Aginduzko izaerarekin informat zea 2/2004 Legea garat zen duten xedapen 
orokorren proiektuak.

 9. Fit xategien arduradunengandik behar besteko lagunt za eta informazioa 
lort zea beren eginkizunak gauzat zeko.

10. Izaera pert sonaleko datuen fi t xategiak egon badaudela iragart zen dela jagotea. 
Horretarako, urtero argitaratuko du halako fi t xategien zerrenda, Datuak Babes-
teko Euskal Bulegoko zuzendariak zehaztutako informazio gehigarriarekin.

11. Urteko memoria bat idaztea eta Eusko Jaurlarit zako lehendakariordeari 
bidalt zea.

12. Estatistika-funt zio publikoari buruzko legeak estatistika-datuak bilt zeari 

eta estatistika-sekretuari dagokienez ezarritako xedapenak betet zen direla 
jagotea, eta beharrezko jarraibideak ematea, estatistika-xedeekin bakarrik 
eratutako fi t xategien segurtasun-baldint zei buruzko irizpenak ematea, eta 
24. artikuluak aipatutako ahalmena egikarit zea.

13. AEPDrekin eta beste autonomia-erkidego bat zuetako ant zeko erakundeekin 
lankidet zan arit zea datu pert sonalen fi t xategien segurtasuna eta herritarrek 
haiekiko dituzten eskubideak hobeto babesteko egin beharreko jarduera 
guztietan.

14. 2/2004 Legearen 2.1. artikuluak aipat zen dituen administrazio publikoek, 
erakundeek eta korporazioek datuen babesari buruz egiten dituzten kont sultei 

erant zutea, eta beste pert sona fi siko edo juridiko bat zuek datu pert sonalen 
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tratamenduei buruz – lege horren aplikazio-eremukoak– egiten dituzten 
kont sultei erant zutea.

DBEBren webgunea: http://www.avpd.euskadi.net

DBEB 2004an sortu zen, eta, beraz, 10. urteurrena du aurten.

Bulegoak eskaint zen dituen zerbit zuak herritarrent zako Zerbit zuen Kartan (2013an 
argitaratua) jasot zen dira:

· Herritarrent zako arreta

· Salaketaren kudeaketa

. Babesa

. Fit xategien publizitatea

. Informazioa egunerat zea.

Webgunearen hasierako orriak aukera ematen du DBEBren eduki guztietara sart zeko. 
Haietako bi dira nabarment zekoak:

1.  Pert sonak4 sarreran, herritar gisa EZEA eskubideak gauzat zeko ereduak azalt zen 
dira.

Eskubide hauek gauzat zeko ereduak:

 Datuak eskurat zekoa

 Datuak zuzent zekoa

 Datuak ezereztekoa

 Aurka egitekoa

 Informazio-klausula

 Salaketa Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean

2. Datuak babesteko erregistroa5, datu-fi t xategiak argit zeko eta kont sultat zeko

DBEBn, 2005etik herritarren datuen babesaren arloan egindako ebazpenetara sar 
daiteke irizpenen6 bidez.

4. http://www.avpd.euskadi.net/s04-5253/es/

5. http://www.avpd.euskadi.net/s04-5235/es/ 

6. http://www.avpd.euskadi.net/s04-5249/es/contenidos/informe_estudio/dictamenes/es_dicta/dicta.html
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4.  Datuen babesaren berezko 
erant zukizunak: arau-hausteak eta 
zehapenak

Osasun-langileek jakin behar dute datuen babesaren arloan zer arau-hauste egiteko 
arriskua duten eta kasu horietarako zer zigor nagusi dauden ezarrita. Kapitulu hone-
tan, administrazioaren ikuspuntutik ezarritako arau-hausteak eta zigorrak aztert zen 
dira, lehenik eta behin; horretarako, funt sean, legedi honetara jo behar da:

– DBLOren VII. titulua, 43. artikulutik 49.era.

– DBLOEDren IX. titulua, III. kapitulua (Zehat zeko ahala gauzat zeari buruzko 
prozedurak), 120. artikulutik 129.era.

– Harekin batera, EJLren berrogeita hamaseigarren azken xedapena, duela gut xi 
DBLOren arau-hausteei eta zigorrei buruzko testua aldatu duena.

DBLOn jasot zen diren arau-hauste eta zigor-motak – 2011ko EJLk egindako zuzenke-
taren ondorioz– VII. tituluan – Arau Hausteen eta Zigorren erregimenari buruzkoan– 
zuzent zen dira, honela:

4.1. DBLO-ren arau-hausteen eta zigorren erregimena, EJL-k zuzendua

43. art. Arduradunak:

1. Fit xategien arduradunak eta tratamendu-eragileak ezarritako araubide zehat zai-
learen mende egongo dira.

2. Titulartasun publikoko fi t xategiak direnean, 46. eta 48. artikuluetan zehaztu-
takoari jarraitu behar zaio, prozedurari eta zigorrei dagokienez (ikusi aurrerago).

44. art. Arau-hauste motak:

1. Arau-hausteak arin, astun edo oso astun gisa kalifi katuko dira.
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2. Arau-hauste arinak dira:

 a) AEPDri ez bidalt zea lege horretan edo haren garapen-xedapenetan zehazten 
diren jakinarazpenak.

 b) Ez eskat zea datu pert sonalen fi t xategia Datuak Babesteko Erregistro Oroko-
rrean inskribat zeko.

 c) Interesdunari datu pert sonalen tratamenduari buruzko informazioa emateko 
eginbeharra ez betet zea, datuak ez direnean interesdunak berak emanak.

 d) Datu pert sonalak tratamendu-eragile bati transmitit zea, DBLOren 12. arti-
kuluan zehaztutako eginbehar formalak bete gabe.

 3. Arau-hauste astunak dira:

 a) Titulartasun publikoko fi t xategiak sort zea edo fi t xategi horient zako izaera 
pert sonaleko datuak bilt zen hastea, BOEn edo kasuan kasuko egunkari ofi -
zialean argitaratutako xedapen orokorrak hori baimendu gabe.

 b) Datu pert sonalak pert sona ukituen baimenik gabe bilt zea, baimena beha-
rrezkoa denean DBLOn, DBLOEDn eta, oro har, haien xedapenetan ezarri-
takoaren arabera.

 c) Datu pert sonalak DBLOren 4. artikuluan, DBLOEDn eta, oro har, haien 
xedapenetan ezarritako print zipioak eta bermeak urratuz tratat zea edo 
gerora erabilt zea, salbu horrek arau-hauste oso astunik ez dakarrenean.

 d) Lege horren 10. artikuluak aipat zen duen datu pert sonalen tratamendua 
sekretupean gordet zeko betebeharra urrat zea.

 e) EZEA eskubideak gauzat zea galaraztea edo oztopat zea.

 f) Pert sona ukituari datu pert sonalen tratamenduari buruzko informazioa 
emateko eginbeharra ez betet zea, interesdunak berak bildu ez dituenean.

 g) Ez betet zea pert sona ukituari jakinarazteko edo eskat zeko gainerako bete-
beharrak, DBLOk, DBLOEDk eta, oro har, haien xedapenek ezarriak.

 h) Datu pert sonalak dituzten fi t xategi, lokal, programa edo ekipoak erregela-
mendu bidez ezarritako segurtasun-baldint zarik gabe mantent zea.

 i) AEPDren eskakizun edo ohartarazpenei ez erant zutea, edo hark eskatutako 
dokumentuak eta informazioak ez ematea.
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 j) Ikuskat ze-eginkizuna gauzat zeari oztopoak jart zea.

 k) Datu pert sonalak DBLOn, DBLOEDn eta, oro har, haien xedapenetan ezarri-
tako baldint zen araberako legitimaziorik gabe jakinaraztea edo uztea, salbu 
horrek arau-hauste oso astuna badakar.

 4. Arau-hauste oso astunak dira:

 a) Datu pert sonalak engainuaren bidez eta iruzurra eginez bilt zea.

 b) DBLOren 7. artikuluko 2., 3. eta 5. atalek aipat zen dituzten datu pert sona-
lak tratat zea edo lagat zea, salbu DBLOk baiment zen duenean, edo 7.4. 
artikuluan azalt zen den debekua bort xat zea.

 c) Datu pert sonalen tratamendu bidegabea ez lagat zea, AEPDko zuzendariak 
aldez aurretik hori eskat zen duenean.

 d) Datu pert sonalak jatorrizko herrialdearen pareko babes-mailarik ez duten 
herrialdeetara transferit zea, AEPDko zuzendariaren baimenik gabe, salbu 
DBLOn, DBLOEDn eta, oro har, haien xedapenetan baimen hori ez dela 
behar esaten bada.

45. art. Arau-hauste motak

 1. Arau-hauste arinak 900 eurotik 40.000 eurorainoko isunarekin zehatuko dira.

 2. Arau-hauste astunak 40.001 eurotik 300.000 eurorainoko isunarekin zeha-
tuko dira.

 3. Arau-hauste oso astunak 300.001 eurotik 600.000 eurorainoko isunarekin 
zehatuko dira.

 4. Irizpide hauen arabera ezarriko da zigorren zenbatekoa:

 a) Arau-haustea etengabe egin den.

 b) Egindako tratamenduen bolumena.

 c) Arau-hauslearen jarduerak datu pert sonalen tratamenduarekin duen lotura.

 d) Negozioaren bolumena edo arau-hauslearen jarduera.

 e) Arau-haustea egitearen ondorioz izandako onurak.
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 f) Asmo-maila.

 g) Ant zeko arau-hausteak berriro egitea.

 h) Pert sona interesdunei edo hirugarrenei eragindako kalteen izaera.

 i) Egiaztat zea egot zitako erakundeak arau-haustea egin aurretik datu 
pert sonalak bilt zeko eta tratat zeko prozedura egokiak zituela ezarriak, eta 
prozedura horietako anomalia baten ondorioz egin zela arau-haustea, eta ez 
arau-hausleari exijitu beharreko arduragabekeriagatik.

 j) Jardun lege-hausle horren antijuridikotasun- eta erruduntasun-maila zehaz-
teko garrant zit sua den beste edozein inguruabar.

5. Zigor-organoak ezarriko du zigorraren zenbatekoa, aztert zen ari diren arau-haus-
tearen larritasun-mailaren aurrekoari dagokion eskala aplikatuz, hauetakoren 
bat bada:

 a) Hautematen denean egot ziaren erruduntasuna edo gertaeraren antijuridi-
kotasuna asko murriztu dela 45.4. artikuluan adierazitako irizpide bat zuk 
elkart zearen ondorioz.

 b) Erakunde arau-hausleak egoera irregularra arduraz erregularizat zen 
duenean.

 c) Hautematen denean pert sona ukituaren portaerak eragina izan litekeela 
arau-haustea.

 d) Arau-hausleak bat-batean aitort zen duenean erruduna dela.

 e) Xurgatuz bat egiteko prozesu bat egiten denean, eta arau-haustea prozesu 
hori baino lehenagokoa denean; gertaera ezin zaio egot zi erakunde 
xurgat zaileari.

6. Salbuespen gisa, zigor-organoak aukera izango du zigor-prozeduraren irekiera 
ez adosteko, aurrez interesdunen ent zunaldia eginda eta gertaeren izaera eta 
aurreko atalean ezarritako irizpide asko elkart zea aint zat hartuta, eta, horren 
ordez, arduraduna ohartarazi ahal izango du zigor-organoak zehazten duen 
epean kasu bakoit zari dagozkion neurri zuzent zaileak hart zen dituela egiaz-
tat zeko, betiere oinarri hauekin bat badatoz:

a) Gertaerak arau-hauste arina edo astuna izatea, Legeak ezarritakoaren arabera.

b) Arau-hauslea aurretik zigortu edo ohartarazi ez izana.
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    Ohartarazpenari ez bazaio erant zun zigor-organoak ezarritako epean, dago-
kion zigor-prozedura irekiko da, eginbehar hori ez betet zeagatik.

 7.  Zehatu nahi den arau-haustea bilt zen duen arau-hauste motarako, inola ere 
ezin izango da ezarri arau-hauste mota horrent zat Legeak ezarritako zehapena 
baino astunagorik.

 8.  Gobernuak aldian-aldian eguneratuko du zehapenen zenbatekoa, prezioen 
indizeek dituzten aldaketen arabera.

46. art. Administrazio publikoen arau-hausteak:

 1. Lege honen 44. artikuluak aipat zen dituen arau-hausteak titulartasun publikoko 
fi t xategietan egin badira, edo izaera horretako fi t xategien arduradunen ardurapeko 
tratamenduei lotuta egin badira, zigor-organoak ebazpena emango du, arau-haustea-
ren ondoreak geldiarazteko edo zuzent zeko bidezkoak diren neurriak hart zea ezarriz. 
Ebazpen hori jakinaraziko zaie fi t xategiaren arduradunari, hierarkian gorago dagoen 
organoari eta, halakorik egonez gero, ukituei ere.

2. Zigor-organoak proposa dezake, berebat, diziplinako jardunak hastea, 
halakoak bidezkoak izanez gero. Aplikatu beharreko prozedura eta zehapenak 
izango dira administrazio publikoen diziplina-araubideari buruzko legedian 
ezarritakoak.

3. Zigor-organoari komunikatu beharko zaizkio aurreko atalek aipatutako neurrien 
eta jardunen inguruan emandako ebazpenak.

4. AEPDko zuzendariak Herriaren Defendat zaileari komunikatuko dizkio aurreko 
atalen babespean egiten dituen jardunak eta ematen dituen ebazpenak.

47. art. Preskripzioa:

1. Arau-hauste oso astunek hiru urtera preskribatuko dute; astunek, bi urtera; eta 
arinek, urtebetera.

2. Preskripzio-epea zenbat zen hasiko da arau-haustea egin den egunetik.

3. Zigor-prozeduraren hasierak geldiarazi egingo du preskripzioa, baldin eta 
interesdunak prozedura hasi dela badaki. Preskripzio-epea berriro zenbat zen 
hasiko da, zigor-prozedura sei hilabetez geldi badago, ustezko arau-hausleari 
egot zi ezin zaizkion arrazoien ondorioz.
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4. Falta oso astunen ondorioz ezarritako zehapenek hiru urtera preskribatuko 
dute; falta astunen ondorioz ezarritakoek, bi urtera; eta falta arinen ondorioz 
ezarritakoek, urtebetera.

5. Zehat zeko ebazpena irmo bihurtu den egunaren biharamunetik hasiko da kon-
tat zen zehapenaren preskripzio-epea.

6. Preskripzioa geldiarazi egingo da betearazpen-prozedura hasten bada, interes-
duna jakitun dela. Epea sei hilabete baino gehiagoz geldi badago, arau-hausleari 
egot zi ezin zaion arrazoiren baten ondorioz, berriro oso-osorik igaro beharko da.

48. art. Zigor-prozedura:

1. Erregelamendu bidez ezarriko da arau-hausteak zehazteko eta zehapenak 
ezart zeko prozedura.

2.  AEPDren edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko organoaren ebazpenek 
amaitu egiten dute administrazio-bidea.

49. art. Fit xategiak gerarazteko ahalmena:

Arau-hauste astuna edo oso astuna egin den kasuetan, datu pert sonalak behin eta 
berriz erabilt zeak edo gerora jakinarazteak edo nazioartean transferit zeak pert sona 
ukituen oinarrizko eskubideak eta, bereziki, datu pert sonalak babesteko eskubidea 
larriki kaltetu badit zake, zigor-organoak, zehat zeko ahalmena egikarit zeaz gain, 
datu pert sonaleko datuen fi t xategietako arduradunei agin diezaieke datuak zilegi ez 
den moduan erabilt zeari edo lagat zeari uztea, fi t xategiak titulartasun publikokoak 
zein pribatukoak izan. Errekerimenduari jaramonik egiten ez bazaio, zigor-organoak, 
arrazoitutako ebazpenaren bidez, fi t xategi horiek geraraz dit zake, pert sona ukituen 
eskubideak berrezart zeko.

DBEBk ere badu DBLO ez betet zeagatiko zigorrei buruzko kapitulu bat, baina AEPDk 
ezarritakoaren oso ant zekoa (oraint xe deskribatu dena). Interesa duen irakurleak Titu-
lartasun publikoko datu pert sonalen fi t xategiei eta DBEB sort zeari buruzko 2004ko 
ot sailaren 25eko 2/2004 Legearen III. tituluan (Zigor-erregimena) aurkituko ditu.

4.2. Datu pert sonalen babesa osasungint zako lan-legedian

Osasun Zerbit zuetako Osasun Langileen Esparru Estatutuari buruzko 2003ko aben-
duaren 16ko 55/2003 Legearen 72. artikulua faltei buruzkoa da, eta oso astunt zat 
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jot zen du “zentroari edo erakundeari edo erabilt zaileen intimitate pert sonalari buruzko 
datuen eta osasun-erakunde edo zentroetako prozesuari eta egonaldiei buruzko infor-
mazioaren behar bezalako erreserbari kalte egitea”. Testu horren 73. artikuluan eza-
rritakoari jarraikiz, falta oso astunaren zigor gisa ezar daiteke zerbit zutik bereiztea. 
Horren ondorioz, estatutupeko langileen kondizioa galduko da, eta langileak debe-
katua izango du estatutupeko langile fi nkoaren kondizioa lort zeko hautaketa-probak 
egitea eta hurrengo sei urteetan estutupeko aldi baterako langile gisa zerbit zuak 
ematea. Halaber, aldi horretan ezingo da zerbit zurik eman administrazio publikoe-
tan, erakunde publikoetan edo haien mendeko edo haiei lotutako erakundeetan edo 
zuzenbide publikoko entitateetan, ezta zuzenbide pribatuaren eta osasun-fundazioen 
mendeko erakunde publikoetan ere. Ezar daitezkeen beste zigor bat zuk – arinagoak–: 
batetik, nahitaezko lekualdat zea beste herri batera, kalte-ordainak jasot zeko eskubi-
derik gabe, jatorrizko herrira it zult zeko mugikortasun-prozeduretan parte hart zeko 
aldi baterako debekuarekin (lau urte gehienez), eta bi urtetik sei urtera bitarteko 
erant zukizun-gabet zea.

4.3. Datuen babesa zigor-kodean

Osasungint zako lan- eta administrazio-araudiaz gain – dagozkien zigorrekin–, legedi 
penalak ere babesten ditu datu pert sonalak. Gaur egungo Zigor Kodeak, 1995ekoak, 
sekretuak ezagutaraztearekin erlazionatutako delituak eta horri lotutako zigorrak 
ezart zen ditu. X. titulu guztia intimitatearen kontrako delituei, norberaren irudiaren 
eskubideari eta bizilekuaren bort xaezintasunari buruzkoa da, eta, tituluaren barruan, 
Lehen Kapitulua sekretuak ezagutarazi eta agert zeari buruzkoa da oso-osorik. 197.1. 
artikuluak delitu gisa tipifi kat zen du intimitateari kalte egitea eta sekretuak interes-
dunaren baimenik gabe ezagutaraztea, dokumentuak, mezu elektronikoak eta graba-
zioak eskuratuz, edo telekomunikazioetan esku hartuz, eta, horretarako, urtebetetik 
lau urtera bitarteko espet xealdi-zigorrak eta hamabi hilabetetik hogeita laura bitar-
teko isunak ditu ezarriak. Zigor bera ezart zen zaio fi t xategietan edo euskarri infor-
matikoetan, elektronikoetan edo telematikoetan edo bestelako art xibo edo erregistro 
publiko edo pribatuetan erregistratutako datu pert sonal edo familiar erreserbatuak 
baimenik gabe eta hirugarrenei kalte eginez eskurat zen, erabilt zen edo aldat zen 
dituenari, eta, orobat, baimenik gabe edozein bitartekoren bidez datu pert sonalak 
eskurat zen eta aldat zen dituen edo datuen titularrari edo hirugarren bati kalte egi-
nez erabilt zen dituenari (197.2. art.). Sei hilabetetik bi urtera bitarteko zigor bera 
ezarriko zaio sistema informatiko batean dauden datuetara edo programa informa-
tikoetara edo haren zati batera baimenik gabe eta edozein bitarteko edo prozedura-
ren bidez eta sart zea galarazteko segurtasun-neurriei kalte eginez sart zen direnei; 
edo sei hilabetetik bi urtera bitarteko espet xealdi-zigorra ezarriko zaie baztert zeko 
legezko eskubidea duenaren nahiaren kontra barruan mantent zen direnei. Nabar-
mendu behar da pert sona juridikoek ere erant zukizun penalak dituztela horri dago-
kionez (197.3. art.).
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Lehen deskribatutako delituzko prozeduren bidez datuak edo gertaera ezagunak 
hedat zeak urtebetetik hiru urtera bitarteko espet xealdi-zigorra dakar berekin, eta 
bi urtetik bost urtera bitartekoa datu edo gertaera horiek ezagutarazten eta lort zen 
parte hartu bada (197.4. art.). Fit xategien, euskarri informatiko, elektroniko edo 
telematikoen, art xiboen edo erregistroen eragile edo arduradun batek ezagutarazten 
dituenean sekretuak, zigorra hiru urtetik bost urtera bitartekoa izango da, eta lortu-
tako datu erreserbatuak hedatu, ut zi edo jakinarazten badira, goiko erdian ezarriko 
da zigorra (197.5. art.). Ideologia, erlijio, sinesmen, osasun, arraza edo sexu-bi-
zit zari buruzko datu pert sonalen babes bereziarekin bat etorriz, eta Zigor Kodeak 
adingabeei eta ezgaiei ematen dien babesarekin, azaleratutako sekretuek eduki edo 
pert sona horiei eragiten badie, goiko erdian aipat zen diren zigorrak ezarriko dira 
(197.6. art.). Halaber, bereziki zigortuko da sekretuak irabazi-asmoekin ezaguta-
raztea: lau urtetik zazpi urtera bitarteko zigorra dakar berekin, datu pert sonalei edo 
bereziki babestu beharreko pert sonei eragiten badie (197.7. art.).

199. artikuluak delitu gisa tipifi kat zen du sekretuak “bere ogibide edo lan-harrema-
nen ondorioz” ezagutaraztea, eta urtebetetik hiru urtera bitarteko espet xealdi-zigo-
rra dakar berekin, bai eta sei hilabetetik hamabira arteko isuna ere. Nabarment zekoa 
da isilgordezko edo erreserbazko betebehar bat dagoenean sekretuen hedat ze horrek 
zigor gogorragoa izango duela: urtebetetik lau urtera bitarteko espet xealdi-zigorra, 
hamabi hilabetetik hogeita lau hilabetera bitarteko isuna eta dagokion lanbiderako 
inhabilitazio berezia, bi urtetik sei urtera bitartekoa (199.2. art.). Kontuan izanik 
osasun-araudiak (PAAOL) argi uzten duela osasun-langile guztiek sekretu-eginbe-
harra dutela, langile horiek guztiak gogor zigortu daitezke, ikuspuntu penaletik, 
obligazio horretan hut s egiten badute.

Azkenik, 201. artikuluak ezart zen du halako delituen kontra jarduteko beharrezkoa 
izango dela pert sona laidotuak edo haren legezko ordezkariak salaketa egitea. 
Pert sona hori “adingabea, ezgaia edo babesgabea” bada, Ministerio Fiskalak ere 
salatu dezake. Nolanahi ere, salaketa ez da izango beharrezkoa gertaerek interes 
orokorrei edo pert sona bat baino gehiagori eragiten badiote. Ofendituaren edo 
haren legezko ordezkariaren barkamenak deuseztatu egiten du zigor-ekint za, baina, 
pert sona irainduak adingabeak edo ezinduak direnean, epaileek edo auzitegiek, 
Ministerio Fiskalari ent zun ostean, uko egin diezaiokete ordezkariek emandako bar-
kamenaren eraginkortasunari (130.5.1. art.).

Horrenbestez, pazienteen datu pert sonalak haien baimenik gabe ezagutarazteak eta 
komunikat zeak zigor-tratamendu bat du, eta komeni da haren berri jakitea.
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4.4. Iruzkinak arau-hausteei eta zigorrei

Argi dago datu pert sonalek lege-babes handia dutela eta sekretu-eginbeharra hausteak 
ondorio oso larriak izan dit zakeela osasun-profesionalent zat; bereziki, osasungint zako 
lan-araudian (zerbit zutik bereizteraino irit s liteke) eta legedi penalean (espet xeal-
di-zigorrak eta lanbidea gauzat zearen geldialdi luzea).

Administrazio-arloan, interesgarria da DBLOren 46. art., “administrazio publikoen 

arau-hauste”ei buruzkoa, zeinak egitate bereizgarri oso garrant zit su bat zehazten 
baitu sektore pribatuan eta sektore publikoan ezar daitezkeen zigorren artean.

Legediaren emait za gisa, fit xategi pribatuen fit xategi-arduradunek egindako 
arau-hausteek 600.000 eurorainoko zigor ekonomikoak izan dit zakete, eta, gainera, 
metagarriak izan daitezke, arau-hauste bat baino gehiago batera eginez gero.

Nolanahi ere, titulartasun publikoko fi t xategien arduradunek arau-hausteren bat egi-
ten badute, arau-hauste administratiboen ebazpen bat egiten da, eta fi t xategiaren 
arduradunari, hierarkiako nagusi hurrenari eta interesdunei – halakorik balego– jaki-
narazten zaie, diziplinako jardunei ekiten zaie, eta Herriaren Defendat zaileari komu-
nikat zen zaio. Hau da, AEPDk ez dio ezart zen zigor ekonomikorik fi t xategi publiko 
baten arduradunari; bai, ordea, fi t xategi pribatuen arduradunei, Troncosok dioen 
bezala (1). Egile horren arabera, erakunde pribatu batent zat zigor ekonomikoak 
garestiak direlako gertat zen da hori. Administrazio publikoarent zat, berriz, kredituak 
berriro banat zea edo aurrekontua aldat zea baino ez dakar.

Beste egile bat zuek (2) uste dute 46. artikulua desegokia dela. Izan ere, gut xitan 
erabakiko du Administrazioak bere ekimenez diziplina-prozedura bat abiaraztea, eta, 
hala, arau-haustea egin duen Administrazioko langileari ez zaio ezer gertatuko, baina 
sektore pribatukoari karga ekonomiko handia ezarriko zaio akat s bera egitearen ondo-
rioz. Egile horrek berak AEPDren 2008ko uztailaren 17ko ebazpena jarri du adibide 
gisa. Osasun-zentro bateko ohar-taula batean, zeina jende askok ikusteko moduan 
bait zegoen, ohar bat jarri zuten, informazio hau ematen zuena: metadonarekin desintoxi-
kat zeko tratamendua egiten ari ziren bost pazienteren izena eta lehen abizena, mediku 
arduradunaren abizena eta tratamenduaren jarraibideak. AEPDk falta “oso astun”t zat 
jo zuen. Hori dela eta, orduan fi t xategiaren arduraduna zena sektore pribatukoa izan 
bazen, 300.000 eurotik 600.000 eurora bitarteko zigorra ezarriko zit zaion, baina, zen-
tro publiko batekoa zenez, ez zit zaion zigor ekonomikorik ezarri. AEPDren zigor-ahal-
menak konparaziozko bidegabekeria – edo are okerragoa– egiten du kasu honetan.
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Tratu desberdina arau-hausle pribatuari eta administrazio 

publiko arau-hausleari

• Fit xategi pribatuen arduradunek isun handiak ordaindu behar izaten 
dituzte.

• Fit xategi publiko baten arduradunak, berriz, ez du zigorrik ordaindu beha-
rrik. Arau-hauste bat egin dela egiaztat zen denean, DBLOk honela mar-
kat zen du:

o Arau-hauste administratiboen ebazpena

o  Jakinaraztea fi t xategiaren arduradunari, hierarkiako nagusi hurrenari eta 
interesdunei, halakorik balego

o Diziplinako jardunei ekiteko proposamena

o Herriaren Defendat zaileari jakinaraztea
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5. Mundu errealeko zigorren adibideak

Kapitulu honetan, lehendik ezarrita dauden zigorren kasu errealak ematen dira, nola 
justizia-auzitegien arlokoak, hala datuak babesteko agent ziek egindako prozedurei 
dagozkienak.

Irakurketa arinagoa eta at seginagoa izateko, bineta bat zuk jarri ditugu, komiki-erakoak.

1. KASUA: Lanbide-sekretuaren betebeharra urrat zea

AUZITEGI GORENAREN EPAIA:

ZIGOR-ARLOKO SALA. EPAI-ZK.: 574/2001. Sekretuak ezagutaraztea.
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SINPOSIA:

Akusatuak BAME gisa egiten zuen 

lan ospitale orokor batean. 1996ko 

abenduan, kont sulta arteko balo-

razio bat egiteko eskatu zioten, 

Ginekologia Atalean ospitaleratuta 

zegoen paziente bat balorat zeko
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Pazienteari bisita egitean, hark ezagutu egin zuen medikua, bien familiak herri bere-
koak bait ziren. Akusatuak pazientearen historia klinikoa aztertu zuen. Han datu 
garrant zit suak azalt zen ziren; besteak beste, aurrekari kirurgiko bat eta “haurdunal-
diaren legezko bi etendura” izan zituela. BAMEa herrira joan zen hurrengo aldian, 
amari kontatu zion historia klinikoan irakurritako hori, eta hark haurdunaren ahizpari, 
bai orduan haurdun zegoela, bai “haurdunaldiaren legezko bi etendura” izan zituela 
aurrez.

EBAZPENA:

Urtebeteko espet xealdi-zigorra eta 12 hilabeteko isuna ezarri zit zaion akusatuari, 
1.000 pezetako eguneroko kuota, eta bi urtez bere lanbidean jarduteko gaitasun-
gabet ze berezia – tipo penalean ezarritako gut xieneko zigorra–; gainera, kalte-ordain 
zibil gisa, 2.000.000 pezeta ordaint zera behartu zen, zeina eragindako kaltearekiko 
proport zionalt zat jot zen bait zen. Erant zukizun zibil subsidiarioa Ospitale Orokor Uni-
bert sitarioari eta zegokion osasun-zerbit zuari egot zi zit zaien.

LEGEAK ZER DIOEN:

Inoiz ez dira ezagutarazi behar jarduera profesionalean jakiten diren osasun-datuak 
(DBLOren 10. artikulua eta PAAOLren 16.6. artikulua).

Bere jardunean historia mediko batera sart zen den edonork lanbide-sekretua bete 
behar du, dela sekretu partekatu gisa, dela sekretu “eratorri” gisa. Gainera, pazientea 
tratat zen duen medikuaz ari bagara, eta zuzenean izan badu egoera horren berri, are 
urraezinagoa da eginbehar hori ikuspuntu etikotik.

Pert sona horrek sekretu-obligazioa duenez, sekretua ezagutarazteak zehapen penala 
du (Zigor Kodearen 199.1. artikulua), gainera, eta halaxe ezarri zit zaion akusatuari 
kasu honetan.
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2. KASUA:  Datu pert sonalen zehaztasunik eza. Datu pert sonalak ez 
egunerat zea

AEPD-REN R/02460/2012 EBAZPENA:

Ospitale publiko baten kontra, t xosten baten datan akat s bat izateagatik. Akat s hori 
paziente baten kontra erabili zen gerora.

Ebazpenak gertaera egiaztatut zat jot zen du salatuak salat zailearen osasun-datuak 
zituen dokumentu inprimatu bat aurkitu zuela elkarrekin partekat zen zuten et xean, 
eta problematika sozialari buruzko atalean jart zen zuela “autolisi-/autolesio-saiakera” 
bat egin zuela 2006ko mart xoaren 30ean. Autolisi-saiakera egin zuela egia da, baina 
data ez zen zuzena.

SINPOSIA:

AEPDk ebat zi zuen ospitale publiko 

batek falta “astun” bat egin zuela: 

DBLO urratu zuen, data okerra 

jarri bait zuen paziente baten t xos-

tenean. Ondoren, paziente horren 

senarrak (ospitale horretako mediku 

bat) emaztearen kontrako epaiketa 

batean erabili zuen t xosten hori, 

seme-alaba adingabeen zaint zaren 

prozesu judizial batean ustez hari 

kalte egiteko.
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Salat zaileak ziurtatu zuen datu hori okerra zela, apelatuz haurdunaldiaren bukaeran 
zegoela orduan eta apirilaren 4an erditu zela ospitaleko Amategian, eta hilaren 5ean 
alta eman zit zaiola, inongo gorabeherarik gabe. Gainera, emaginaren t xostenean, 
lagunt za psikologikoaren beharrari buruzko atalean, “Ez” esaten da, eta “problema-
tika sozialik ez” duela.

Emakumeak uste zuen senarrak nahita aldatu zuela datu hori, “Larrialdietako medi-
kua zela aprobet xatuz, eta kontuan izanik harreman t xarra zutela”, seme-alaba adin-
gabeen “zaint zaren prozesu judizialean hari kalte egiteko”.

Ebazpenak “ziurtatu”t zat jot zen du dokumentuan jasotako informazioa ez zela ez 
zehat za, ez eguneratua, eta ez zegokiola benetan interesdunak une hartan zuen egoe-
rari. Ospitaleko ordezkariek hau adierazi zuten: “Salat zailearen historia klinikoan 
azalt zen zen data ez zetorren bat gertaera izan zen datarekin (1989ko abuztuaren 
5ean, psikotropoak hart zeagatik), baizik eta gertaera horren informazioa ospitaleko 
sistema informatikoan sartu zeneko datarekin” (datuak automatizat zeko prozesuan). 
Ebazpenak dioenez, egot zitako erakundeak “une oro aitortu du datua zehat za ez iza-
teari lotutako erant zukizuna” duela.

EBAZPENA:

Falta astuna da (DBLOren 44.3c artikulua), baina, ospitale publikoa denez, ez zen 
ezarri diru-zehapenik. Ezin izan zen baztertu datuak sart zean giza “akat sa” egiteko 
aukera, eta, horregatik, ezin izan zen kondenatu medikua ustez data aldat zeagatik, 
nahiz eta emakumeak horren susmoa izan.

LEGEAK ZER DIOEN:

Ospitaleak DBLOren 4.3. artikulua urratu du: datu pert sonalen tratamendua ez da 
izan zehat za eta ez dira eguneratu DBLOren “kalitate-print zipio”aren arabera.

DBLOn, oinarrizkoak dira “Datuak Babesteko Print zipioak” derit zenak, II. tituluan 
jasoak. Haien artean, nabarment zekoa da “Kalitate Print zipioa” (4. artikulua); 3. ata-
lean dioenaren arabera, datu pert sonalek “zehat zak eta eguneratuak izan behar dute, 
eta egiazkoak izan interesdunaren uneko egoerari dagokionez…”.
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3. KASUA:  Datu pert sonalen zaint za eta segurtasuna ez betet zea. Lanbide-
sekretuaren betebeharra urrat zea.

AEPD: ZIGOR-PROZEDURA:

PS/00325/2009. EBAZPENA: R/02635/2009

AEPDk mediku bat zigortu zuen, pazienteen datu pert sonalak zituzten biopsia-ont zi 
bat zuk zakarront zira botat zeagatik.

SINPOSIA:

Espainiako hiri bateko pazienteen 

defendat zaileen elkarteak ikerketa 

bat egiteko eskatu zion AEPDri, 

Poliziak biopsia medikoen ont zi 

bat zuk aurkitu bait zituen bide 

publikoan, mediku baten kont sulta-

tik oso gertu. 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

97

Kasu bat zuetan, ont ziek pazienteen datu pert sonalak, helbideak eta banakako 
osasun-datuak zituzten. Plastikozko bederat zi ont zi ziren, bakoit za bere etiketarekin, 
eta informazio hau azalt zen zen etiketetan: historia klinikoaren zenbakia, pazientea-
ren izen-abizenak, elkarte medikoa edo medikua, ehun-mota eta diagnostikoa.

Ikerketa egiten zen bitartean, medikuak alegatu zuen protokoloa bete zuela, eta 
garbit zailearen ardura izan zela arazoa. Izan ere, medikuaren arabera, garbit zaileak 
“nahastuta” hartu zuen polt sa, hondakin-polt sa bat zuekin batera, eta zabor-edu-
kiont zira bota zuen.

EBAZPENA:

AEPDk ebat zi zuen medikuari 60.101 euroko isuna jart zea, DBLOren 10. artikuluak 
“oso astun” tipifi katutako arau-hauste bat baita.

LEGEAK ZER DIOEN:

Jarduera pribatua duten profesional medikoek fi t xategi klinikoen segurtasunaren 
eta zaint zaren ardura dute banako gisa, eta horretarako neurri bat zuk argi eta garbi 
zehaztuta daude (DBLOren 9. artikulua; DBLOEDren 79. artikulutik 114. artikulura 
eta PAAOLen 7., 14.,17. eta 19. artikuluak, besteak beste).

Gainera, horrela jokatuta, osasuneko datu pert sonalak espedientea aurkit zen duen 
edonoren esku jarri dira, eta, beraz, lanbide-sekretua urratu da (DBLOren 10. artiku-
lua eta PAAOLen 16.6. artikulua, besteak beste).

Banako gisa egiten den osasun-jarduera pribatuan (jarduera medikoan bakarrik ez, 
baita psikologoen, erizaint zako unibert sitate-diplomadunen, fi sioterapeuten eta aba-
rren jardueran ere), profesionala bera da fi t xategiaren arduraduna. DBLOren ara-
bera, fi t xategiaren arduradunak edo, hala badagokio, tratamendu-eragileak hartu 
behar dituzte datu pert sonalen segurtasuna bermat zeko neurri teknikoak eta anto-
lakunt zakoak, datu pert sonalak ez galt zeko, edo baimenik gabe ez aldat zeko, tra-
tat zeko edo eskurat zeko.
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4. KASUA: Historia kliniko batera baimenik gabe sart zea

AUZITEGI GORENAREN EPAIA:

Epai-zk.: 1328/2009. Zigor-arloko 2. sala. 2009ko abenduaren 30a.

Mediku bati espet xealdi-zigorra ezarri zioten lankide baten historia klinikora sart zea-
gatik, eta, ondoren, absolbitu egin zuten.

Akusatuak esan zuen familia-medikuaren izena jakiteko bakarrik sartu zela, uste 
bait zuen lankidea ez zegoela emozionalki ondo.

Hasierako kondenan, frogatut zat azalt zen zen medikua lankide baten historia kli-
nikora sartu zela behin baino gehiagotan. Lehenengo aldian, bere kabuz, 2005eko 
urriaren 6an, eta, bigarrengoan, bere erizainaren bidez, 2006ko apirilaren 20an. 

SINPOSIA:

2009an, probint zia-auzitegi batek hiru 

urte eta hiru hilabeteko espet xealdi-zi-

gorra, bederat zi urteko erabateko gai-

tasungabet zea eta isuna ezarri zizkion 

familia-mediku bati.

Lankide batek salatu zuen medi-

kua, salat zailearen historia klinikora 

sart zeagatik.
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Programa informatikoaren bidez egin zuen kont sulta, eta hala lortu zuen lankidearen 
familia-medikuaren izena. Hori guztia, salat zaileak jakin gabe, haren baimenik gabe 
eta asistent zia-erlaziorik gabe.

Ondoren, Auzitegi Gorenak baliogabetu egin zuen kondena 2009/12/30ean, eta argu-
mentuak hauek dira, funt sean:

1. Ez zen egiaztatu kondenatua beste datu bat zuetara sartu zenik, lankidearen 
familia-medikuaren izena ikusteaz gain.

2. Datu hori ez da batere kaltegarria paziente baten historia klinikoaren barruan, 
eta ezin da jarri datu mediku bat jakitearen parean.

3. Datu hori eskurat zeak ez dio kalterik eragin titularrari.

Zehazki, hau esan du: “Gure kulturako gizaki arrunt batek familia-medikuaren datua 
ez du jot zen ‘kontuzko’t zat, ez baita intimitate hert sikoa; bestela esanda, ez da 
pert sonaren pribatutasun-arlotik edo familia-nukleotik kanpo ez erabilt zeko datu bat, 
publikoki jakiten baita datu hori, edo jakin baitaiteke behint zat – ez da berez inti-
moa; zentroko langile guztiek dute datu horren berri–, eta ez da ‘norberaren isilpeko 
arlokoa’, gainerakoen ekint zari eta ezagut zari dagokienez…”

EBAZPENA:

Probint zia Auzitegiak espet xealdi-zigorra, gaitasungabet zea eta isuna ezarri zizkion, 
eta, gerora, Auzitegi Gorenak absolbitu egin zuen.

LEGEAK ZER DIOEN:

Kasu honetan ez zen aplikatu DBLOn arau-hausteei eta zigorrei buruz ezarritakoa, 
baina lege horrek zehazten du baimenik gabe historia kliniko batera sart zea (fi t xategia 
bada) datuen “segurtasuna”ren print zipioaren kontra egitea dela (9. art.), eta gut xie-
nez falta “astun” bihurt zen dela “interesdunen baimena behar denean haiei baimena 
eskatu gabe” datu pert sonalak tratat zea (44. artikulua, EJLk aldatua).

Kasu honetan, Auzitegi Gorenak absolbitu egin zuen medikua (beharbada, zigorra 
gehiegizkoa zelako, nahiz eta hori eztabaidagarria izan), baina begi-bistakoa da 
DBLOri dagokionez falta bat egin zela historia klinikora baimenik gabe sart zean. 
Epaiaren alde interesgarria Probint zia Auzitegiaren erabakia da: adierazten du badau-
dela arrazoi horregatik ezarritako kondena baten aurrekariak. Beharbada, osasun-pro-
fesional guztient zat balioko du, kont zient ziatu daitezen inoiz ez dela sartu behar 
historia klinikora horretarako baimenik izan ezean.
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5. KASUA:  Historia klinikoan beharrezkoak ez diren eta dagokion helburu-
rako gehiegizkoak diren datuak sart zea

VALENTZIAKO ERKIDEGOKO AUZITEGI GORENEKO ADMINISTRAZIOAREKIKO 

AUZIETAKO SALAREN EPAIA.

966/2012 EPAIA, 2012ko azaroaren 8a. Aurrez zigortua izandako psikiatra baten 
errekurt soa.

Epaiaren arabera, ez zen beharrezkoa erizaina izen-abizenekin identifi kat zea. Pazien-
teak zioenari lotutako datu klinikoa garrant zit sua zen, eta historia klinikoan jaso 
beharrekoa, etorkizuneko bilakaera neurt zeko edo kontuan izateko kontatutakoa egia 
izateko zant zuak agertuz gero noizbait. Dena den, bazeuden langilea identifi kat zeko 
beste aukera bat zuk ere; adibidez, langilearen erregistro-zenbakia.

SINPOSIA:

Paziente psikiatriko batek bere psi-

kiatrari esan zion sexu-harremanak 

izan zituela erizain batekin, eta hark 

erizainaren izen-abizenak jarri zituen 

pazientearen historia klinikoan. 

Horren ondorioz, osasun-erakundeak 

zigortu egin zuen psikiatra (Esparru 

Estatutua aplikatuz). Medikuak erre-

kurt soa aurkeztu zuen zigorraren 

kontra (ohartarazpena), eta kasua 

auzitegietara eraman zuten azkenean.
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Interesgarria da Auzitegiak PAAOLetik historia klinikoen ezaugarri eta eskakizun 
bat zuk nabarmendu izana: “Historia klinikoak pazientearen osasun-egoera benetan 
nolakoa den jakiteko eta ikuspegi eguneratua izateko garrant zit sua den informazioa 
bildu behar du. (...) Historia klinikoaren helburu nagusia da osasun-asistent zia erraz-
tea, pazientearen osasun-egoera (benetakoa, eguneratua) ezagut zeko medikuen irit ziz 
beharrezko diren datu guztiak jasoz. (…) Historia klinikoa, funt sean, pazienteari asis-
tent zia egokia ematen zaiola bermat zeko tresna bat da. Pazientearen diagnostikoaz 
edo tratamenduaz ardurat zen diren zentroko profesional asistent zialek funt sezko 
tresna dute historia klinikoa asistent zia egokia emateko”.

EBAZPENA:

Berret si egin zen medikuari ezarritako zigorra, osasun-zentroak ezarritako zigorra 
Zuzenbidearekin bat datorrela jo bait zen.

LEGEAK ZER DIOEN:

DBLOren 4. artikuluak zehazten duenez, datu pert sonalak egoki eta bidezkoak dire-
nean eta zehaztutako arloari eta helburuei dagokienez gehiegizkoak ez direnean, eta 
zehat zak, argiak eta legitimoak direnean bakarrik bil daitezke tratat zeko, eta ezauga-
rri horiek betet zen dituztenean bakarrik trata daitezke. Erizainaren identitatea gehie-
gizko datua zen asistent zia-testuinguruan.

Baina medikuak zigorrari errekurt soa aurkeztu ziolako egin zen esku-hart ze judiziala. 
Gai hau balorat zeko, 2003ko abenduaren 16ko 55/2003 Legera, Osasun-zerbit zue-
tako estatutu-langileen Esparru Estatutuari buruzkora, jo behar da. Oso astunt zat 
jot zen diren portaeren artean, hau azalt zen da: “zentro edo erakundeari edo era-
bilt zaileen intimitate pert sonalari buruzko datuei eta haien prozesuari edo osasun-
erakunde edo -zentroetan egiten duten egonaldiari buruzko informazioari dagokion 
erreserba urrat zea”. Halako kasuak oso zorrot z zigortu daitezke. Arauak hiru zigor-
mota ezart zen ditu: a) Zerbit zutik bereiztea, estatutu-langilearen izaera galduz, 
estatutu-langile fi nko izateko hautaketa-probak ezin egitea eta hurrengo sei urteetan 
aldi baterako estatutu-langile gisa zerbit zuak ezin ematea; urte horietan, ezingo du 
administrazio publikoetan edo haien mendeko edo haiei lotutako erakunde publi-
koetan zerbit zurik eman, ez eta zuzenbide pribatuari eta osasun-fundazioei lotutako 
erakunde publikoetan ere. b) Nahitaezko lekualdat zea, herria aldatuz; kalte-ordainak 
jasot zeko eskubiderik ez du izango, eta, aldi batez – gehienez, lau urtez–, debeka-
tua izango du jatorriko herrira it zult zeko mugikortasun-prozeduretan parte hart zea. 
c) Eginkizun-gabet zea. Bi urtetik sei urtera bitarte, eta helmuga galt zea.

Dena den, kasu honetan ez zen zigor hori ezarri. Izan ere, ez zen urratu sekretua-
ren eginbeharra, baizik eta Esparru Estatutuak ezarritako beste falta bat egin zen, 
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arint zat jot zen dena – desegoki jokat zea nagusiekin, lankideekin, mendekoekin edo 
erabilt zaileekin–, erizainaren datuak sart zea desegokit zat jo bait zen. Testu honetan, 
ohartarazpen-zigorra falta arinetarako dago ezarrita.

6. KASUA:  Pert sonalki jasotako mezu elektroniko bat ondoren hirugarren bati 
bidalt zea

MADRILGO PROBINTZIA AUZITEGIAREN EPAIA

2013ko azaroaren 26ko epaia (457/11 biribilkia). Aurretiazko epaiaren errekurt soa.

SINPOSIA:

Emakume batek errekurt so bat 

aurkeztu zuen epai baten kontra. 

Madrilgo Zigor Arloko 24 zenbakiko 

Epaitegiak kondenatu zuen emaku-

mea epai horren bidez, senarrak 

banant ze-prozesuan abokatuari 

bidalt zen zizkion mezu elektroni-

koak emakumeak bere abokatuari 

bidalt zeagatik.
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Magistratuen arabera, prozesatuak sekretuak ezagutarazi eta agerrarazteko delitua 
egin zuen behin eta berriz bere abokatuari senarraren eta haren abokatuaren arteko 
mezuak birbidalt zean – konpont zen ari ziren banant ze-prozesuan erabil zit zan–. Mezu 
horiek senar ohiarenak soilik ziren, biak tartean ziren prozedurako defent saren parte 
bait ziren.

EBAZPENA:

Bi urte eta erdiko espet xealdi-zigorra berret si zen.

LEGEAK ZER DIOEN:

Posta korporatiboa enpresak kontrola dezake, baina posta elektroniko pert sonalera 
ezin da inor sartu. Salak baloratu zuen Zigor Kodearen 197.1. artikuluko sekretuak 
ezagutarazi eta agerrarazteko delituaren elementu objektiboak eta subjektiboak 
batera gertat zen direla. Artikulu horrek intimitate pert sonalaren oinarrizko eskubidea 
zaint zen du, ondasun juridiko babestu gisa eta Konstituzioaren 18.1. artikuluak ber-
matua. Hemen kontua ez da DBLOk babesten dituen datu pert sonalak jakinaraztea 
(posta elektronikoz), baizik eta, bereziki, mezu elektronikoetako edukia hirugarren 
bati jakinaraztea.

Mezu elektroniko askoren beheko aldean, mezuak hirugarrenei zabalt zeko debekuari 
buruzko jakinarazpena egiten da; gut xi gorabehera, honela:

“LEGE-OHARRA: Mezu elektroniko honetako informazioa hart zaile gisa zehaztutako 
pert son(ar)ent zat bakarrik da. Mezu elektroniko honek eta eranskinek, halakorik 
balego, informazio konfi dent ziala eta/edo jabet za intelektualeko legeek edo beste 
lege bat zuek babestutako informazioa dute. Mezu honek ez dio konpromisorik eragi-
ten igorleari, non eta ez den egin berariazko hit zarmen bat, aldez aurretik eta idat ziz, 
hart zailearen eta igorlearen artean. Izendatutako hart zailea ez bazara, eta mezu 
hau errakunt za baten ondorioz jaso baduzu, mesedez, jakinarazi hart zaileari lehen-
bailehen, helbide honetara idat ziz: ……. Jarraian, ezabatu ezazu mezua. Halaber, 
jakinarazten dizugu mezu hau ez duzula zuzenean edo zeharka erabili, banatu, erre-
produzitu, inprimatu edo kopiatu behar, guztiz edo part zialki, izendatutako hart zailea 
ez bazara”.
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6.  Adingabeen kasu berezia: Haurren datu 
pert sonalen babesa

6.1. EB-REN 1/08 lan-dokumentua

Europa mailako lantaldeak (29 Lantaldea) haurren datuen babesari buruzko 
lan-dokumentu bat egin du: 1/08 Lan Dokumentua1. Irizpen hori haurrei buruzko 
informazioaren babesari dagokio, eta haurren datu pert sonalak erabilt zen dituzte-
nei bideratuta dago. Ikastet xeetako lan-arloa aukeratu zen, haurren bizit zako sektore 
garrant zit suenetako bat baita, eta haien jardueren zati esangurat su bat hart zen baitu. 
Hezkunt za eta erant zukizuna haurren datuak babesteko tresna erabakigarria direlako 
uste osoa du oinarri irizpen horrek.

Dokumentuak oinarri dituen funt sezko print zipioak:

1. Haurraren interes gorena2

2. Haurren ongizaterako beharrezko babesa eta zaint za

3. Intimitate-eskubideak3

4. Ordezkarit za

5. Gatazkan dauden interesak: intimitatea eta haurraren interes gorena

6. Haurraren heldutasun-mailara egokit zea

7. Kont sultatua izateko eskubidea

Datuen babesaren ikuspuntutik, dokumentu hau 95/46/EE Direktibaren print zipioe-
tan oinarrit zen da. Print zipio horiek adingabeei egokitu behar zaizkie. Izan ere, adin-
gabeen intimitate-eskubideak ez dira esplizituki aipat zen, eta ez dago adingabeei 
buruzko gai zehat zei buruzko berariazko xedapenik.

1. http://www.avpd.euskadi.net/s04redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redaneto/adjuntos/
informe_europeo_proteccion_datos_colegios.pdf

2. Haurren eskubideei buruzko Nazio Batuen Itunean (3. artikulua) landua, eta, ondoren, Europako 
Kont seiluaren 192 Hit zarmenak (6. artikulua) eta Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen 
Gutunak (24. artikulua, 2. zenbakia) berret sia.

3. Intimitaterako eskubide orokorraren berrespena da eskubide hau. Adierazpen Unibert salaren 12. 
artikuluan eta giza eskubideen babeserako Europako Hit zarmenaren 8. artikuluan jasot zen da eskubide 
orokor hori. 
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Datuen kalitatea. Proport zionalak eta beharrezkoak izan behar dute, eta adingabeak 
etengabe garat zen ari direla kontuan hartuta gorde behar dira: datuak aldatu egiten 
dira, eta garrant zi gut xikoak bihurt zen, bilt zeko helbururako.

Adingabeak eskubidea du informazioa jasot zeko, eta datuak eskurat zeko eta aurka 
egiteko.

Irizpen honek eskola-arloko datuen babesari lotutako hainbat gai garat zen ditu; adibi-
dez, fi t xategiak, datu biometrikoen erabilera, TBko zirkuitu it xia, bideo-telefonoak, 
argazkiak… eta adingabearen datuei eragiten dieten teknologia oro.

Irizpenak haurren datuei eta hezkunt za-arloko aplikazioari dagozkien intimitatearen 
eta datuen babesaren print zipio orokorrak baino ez ditu.

Gure gizarteak datuak babesten dituen benetako kultura izatearen alde, zehazki, eta 
intimitatearen alde, oro har, egiteko borrokatuko badira, ezinbestekoa da haurreta-
tik hastea; ez bakarrik babesa behar dutelako, edo eskubideak babestu behar zaiz-
kien pert sonak direlako, baita berek kont ziente izan behar dutelako ere besteen datu 
pert sonalak babesteko obligazioak dituztela.

Helburu hori lort zeko, ikastet xeek funt sezko zeregin bat bete behar dute.

Haurrak eta ikasleak informazioaren gizarteko herritar autonomo bihurt zeko hezi 
behar dira. Horretarako, funt sezkoa da gazte-gaztetatik ikastea oso garrant zit suak 
direla intimitatea eta datuen babesa.

Kont zeptu horiek aukera emango diete gerora erabakit zeko zer informazio hedatu nahi 
duten, nori eta zer baldint zatan. Datuen babesa sistematikoki sartu behar lit zateke 
eskola-planetan, ikasleen adinaren eta ematen diren ikasgaien ezaugarrien arabera.

6.2. 5/2009 Irizpena

29 Lantaldeak lineako sare sozialei4 buruzko dokumentu bat egin du, eta, 4. pun-
tuan, sare sozialen guneak aztert zen dira adingabeei lotuta. Sare sozialen guneen 
testuinguruan, adingabeen datuak babesteko diment sio anit zeko estrategia bat 
gomendat zen da. Estrategiak hau izango luke oinarri:

1. Sent sibilizazio-ekimenak.

2. Bidezko eta legezko tratamendua ematea adingabeei.

4. https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/repositorio/wp163_es.pdf
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3. Intimitatea hobeto babestuko duten teknologiak ezart zea.

4. Hornit zaileen autoerregulazioa, jardunbide egokien kodeak hart zea sustat zeko.

5. Behar izanez gero, legezko neurriak ad hoc hart zea, eskubide eta obligazioen 
testuinguruan jardunbide bidegabeak eta/edo iruzurrezkoak saihesteko.

Sare sozialen gune asko haurrek eta adingabeek erabilt zen dituzte. Lantaldeak dio 
oso garrant zit sua dela haurrek sare sozialen guneen testuinguruan dituzten interesak 
kontuan hart zea.

Datuak babesteaz ardurat zen diren agintariek ekimen interesgarriak egin dituzte 
mundu guztian. Nagusiki, sare sozialen guneen arloko sent sibilizazioa eta izan 
dit zaketen arriskuak dituzte ardat z ekimen horiek5. Behar den adina eta baimen infor-
matua egiaztat zeko zailtasunak konpont zeko moduari buruzko ikerketa osagarriak 
sustat zen ditu.

6.3. Haurren eskubideak / gurasoen betebeharrak datu pert sonalekiko

Denok ditugu datuak babesteari lotutako eskubideak; hau da, edozein erakundek egin 
lezakeen datuen erabilera kontrolat zeko gaitasuna.

Adingabeek bereziki arriskuan daude informazio pert sonalaren erabileraren aurrean. 
Gaur egungo informazioaren gizartean, baliteke adingabeen datu pert sonalak helburu 
komert zialetarako erabilt zea, aisiaren arloan eta, bereziki, Interneten.

Adingabearen eskubideak:

1. Haurrak 14 urte baino gut xiago baditu, amaren, aitaren edo legezko tutoreen 
baimena behar du, haren datuak tratat zeko. Haurrak 14 urte baino gehiago 
baditu, berak eman dezake horretarako baimena. 14 urte baino gehiagoko 
pert sona batek jarduera bat egiteko gure baimena behar badu, haurraren 
datuak tratat zeko ere baimena eskatu behar da.

2. Ezin dituzte tratatu familiaren datuak. Debekatuta dago adingabea erabilt zea 
behar ez diren familiaren datuak eskurat zeko.

3. Adingabeen datuak tratat zen dituztenek haiek ulert zeko moduan eman behar 
dute informazioa.

5. Adibidez, “Dadus” Portugaleko ekimena: http://dadus.cnpd.pt/ o la insignia danesa de control del chat 
http://www.fdim.dk/
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4. Gurasoen/tutoreen baimena behar da adingabearen datuak tratat zeko.

5. Eskat zen den helburuarekin bat etorriz erabili behar dira datuak. Datuak tra-
tat zen dituenak datuen segurtasuna eta sekretua bermatu behar du.

6.4. Datuak babesteko agent ziek gazteent zat duten material didaktikoa

Datuak babesteko lau agent ziek (AEPD, DBEB, Datuak Babesteko Madrilgo Erki-
degoko Agent zia eta Datuak Babesteko Kataluniako Agintarit za) Datuak Babesteko 
Irlandako Ordezkarit zak eratutako materiala hartu dute datuen babesari eta pribatu-
tasunari buruzko hezkunt za-gida bat eskaint zeko. Beste material bat zuk ere badaude, 
eta jarraian aztertuko ditugu.

6.4.1. AEPD

Agent ziak Tudecideseninternet.es6 ataria aurkeztu zuen 2013an, adingabeek sarean 
argitarat zen duten informazioa ondo eta arduraz erabili behar dela kont zient ziat zeko 
proiektu bat. 10 urtetik 15 urtera bitarteko gazteent zat da, eta agent ziaren webgu-
neko “Canal Joven” atalean argitaratu da7.

6.4.2. DBEB

Zenbait material ditu webgunean gazteek erabilt zeko. Hauek dira bat zuk:

Erregistratu, sartu eta baja ematea8

Baliabidea ikuspuntu kont zeptual baten inguruan egituratuta dago, eta haren hel-
burua da ikasleak herritar aktibo, kont ziente eta ardurat suak izatea.

Herritarrak dira ikastaroaren kont zeptu nagusia, eta baliabide horren materiala 
funt sezko bi kont zepturi lotuta dago nagusiki: “eskubideak eta erant zukizunak” eta 
“legedia”.

6. http://www.tudecideseninternet.es/

7. The Pandi y sus historias on line. http://www.tudecideseninternet.es/menores/

8. http://www.avpd.euskadi.net/s045249/es/contenidos/informacion/documentos_difusion/es_difusion/
guia_educativa.html
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“Eskubideak eta erant zukizunak” eta “legedia” kont zeptuei pribatutasunaren eta 
datuen babesaren ikuspuntutik helduta, lortu nahi da ikasleek herritar aktibo kont zep-
tuaren ikuspegi berri bat izatea.

Materiala hezkunt za-komunitateari bideratuta dago, pribatutasunaren balioaren eta 
datu pert sonalen babesaren garrant ziaren inguruan sent sibilizat zeko eta hausnart zeko 
programak erabil dit zaten irakasleek. Kont zeptu horiek, sart zea egokit zat jot zen den 
ikasgaietan eta tutoret zako edo eskola-orientazioko saioetan erabilt zeko dira.

Kontuzdatos9

2008ko irailean, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak EAEko Hezkunt za, Unibert sitate 
eta Ikerketa Sailarekin bat egin zuen, gazteent zako datu pert sonalen babesari buruzko 
hezkunt za-kanpaina bat mart xan jart zeko.

Kanpainaren helburuak dira 14, 15 eta 16 urteko gazteek pribatutasunari eta datu 
pert sonalen babesari buruz dakitena aztert zea eta baliabide digitalak erabilt zean 
beren datuak eta beste pert sona bat zuenak babesteko ardura har dezaten motibat zea.

CLI-Prometeo10

2007ko bukaeratik, DBEB eta EAEko Hezkunt za, Unibert sitate eta Ikerketa Saila 
hezkunt za-komunitateari material bat zuk eskuragarri jart zeko aukera aztert zen ari 
dira. Material horien bidez lortu nahi da ikasleek pribatutasunari eta datu pert sonalen 
babesari buruz dakitena aztert zera animat zea eta baliabide digitalak erabilt zen dituz-
tenean beren datuak eta beste pert sona bat zuenak babesteko ardura izan dezaten 
motibat zea.

Eusko Jaurlarit zako Hezkunt za, Unibert sitate eta Ikerketa Sailak Oinarrizko 
Hezkunt zaren Euskal Curriculumaren Dekretua11 onartu zuen 2007an, eta Oinarri-
zko Hezkunt zaren Curriculumeko konpetent zien sisteman errespetuaren eta bizit za 
pribatuaren balio positiboaren ikaskunt za integrat zearen inguruan DBEBk egindako 
ekarpen bat zuk sartu ziren dekretu horretan.

9. http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuz00/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/decides.html

10. http://www.avpd.euskadi.net/s045249/es/contenidos/informacion/documentos_difusion/es_difusion/
r01hRedirectCont/contenidos/informacion/documentos_difusion/es_difusion/promet_proyecto.html

11. http://www.hezkunt za.ejgv.euskadi.net/r432459/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/
es_5495/f10_c.html
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Konpetent zia horiek mart xan jart zeko, CLI-Prometeo proiektua jarri dute mart xan. 
Hona hemen erlazionatutako oinarrizko konpetent ziak:

1. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala.

2. Gizartearen eta herritarren konpetent zia.

2007ko azarotik, Askatasun eta Informatika Bat zordeari (CLI)12 lagunt zen ari da 
DBEB, CLI-Prometeo proiektua garat zen. Haur eta gazteent zako proiektu bat da 
CLI-Prometeo, eta haren xedea da eskolan informazioaren teknologien erabilera sus-
tat zea eta datu pert sonalen babesaren inguruan kont zient ziat zea. Besteak beste, 
teknologien erabilerari buruzko hiru eskuliburu argitaratu dira, adin-tarte hauetako 
haur eta gazteent zat: 9-11; 12-14; 15-17.

Orain arte, agent zia guztiak material didaktikoak lant zen ari dira, Europar Batasunak 
adingabeen datuen babesaren eta teknologien erabileraren inguruan emandako iriz-
penak betet zeko.

12. www.asociacioncli.es
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7. Onlineko sare sozialak eta DBLO

7.1. Sarrera

Informazioaren eta Ezagut zaren Gizartea derit zogunaren bereizgarrietako bat da bere 
indar guztia optimizat zen duen eredu bati, sareari, jarraituz antolat zen dela. Sare 
horien oinarrian teknologia dago, eta “informazioaren aroa” delakoaren funt sa ere 
bada. Gero eta ugariagoak dira, nabarmen, komunikazio-gailuak, harreman sozial 
tradizionalei diment sio berriak irekit zen dizkietenak.

XX. mendearen bigarren erdian, bi fenomeno politiko eta sozial garrant zit su gertatu 
ziren, Interneten hasieran eragin handia izan zutenak. Batetik, ikuspegi politikotik, 
Gerra Hot zak asko azkartu zuen informazioa erraz eta azkar partekat zeko tresna berrie-
tako ikerketa, eta, horri esker, lehenbiziko ordenagailu-sareak lortu ziren (1). Beste-
tik, Giza Eskubideen aldeko mugimendu sendo bat sortu zen: mugimendu hippya 
Estatu Batuetan, 68ko maiat zeko mugimendua Europan eta abar, sormen handiko 
une garrant zit su baten sorburu (2). Kontraesanean zeuden bi errealitate horien 
bat-egitetik, Estatu Batuetako unibert sitateetan, Internet sortu zen (ARPANET).

Hala ere, 90eko hamarkadako hasiera arte ez zen aurrera egin. Izan ere, orduan 
egin zuen bat aipatutako horrek guztiak 80ko hamarkadan Estatu Batuetan (Rea-
gan) eta Britainia Handian (Thatcher) sortutako egoera ekonomiko neoliberalarekin, 
Bloke Sozialistaren desintegrazio azkarrak eragindako errealitate ekonomiko, poli-
tiko eta sozial berriarekin eta gorabidean zeuden beste ekonomia bat zuekin (India, 
Asiako hego-ekialdea, Txina eta abar). Egoera berri horretan, eragile ekonomikoek 
beren burua egokitu behar izan zuten planeta osoko harremanak ahalbidet zen diren 
ingurune batera, non informazioaren teknologiek informazioa zabalt zeko komuni-
kabide garrant zit su gisa jarduten baitute. Horrek guztiak sekulako irault za eragin 
du kapitalen, produktuen eta ideien trukean, eta, halaber, munduko ordena berri 
bat osatu da: globalizazioa (2,3). Badirudi pixkanaka giza bizit zaren eta bizit za arti-
fi zialaren arteko muga lausotuz doala, sare-gizarteak harreman sozialen muga geo-
grafi ko eta denborazkoak gaindit zen baititu eta teknologia giza adimenaren luzapen 
bihurt zen baita; hala, paradigma-aldaketa horretan (4) gertat zen ari da gaur egun bizi 
dugun katarsi soziala.

Eta osasunaren arloa ez da errealitate berri horretatik kanpo gerat zen. Informazioaren 
teknologiei esker, osasun-profesionalek eta herritarrek, oro har, osasunarekin lotutako 
informazio-iturri erraldoi bat dute eskura, eta haren arazo nagusia hau da: erabilga-
rria eta garrant zit sua dena osasunerako erabilgarria ez denetik edota kaltegarria izan 
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daitekeenetik bereiztea. Hain zuzen ere, egoera berri horretan, asko aldatu dira profe-
sionalaren eta pazientearen arteko harremanak, eta bi aldeek ingurune berri honetara 
egokitu behar dute. Profesionalek beste alderdi hau t xertatu behar dute bere lanera: 
informazioaren eta ezagut zaren gizartean osasunaren gidari izatea. Pazienteari Inter-
neten dauden informazio-iturrietan begirat zen lagunt zeko prest egon behar dute – ebi-
dent zian oinarritutako esteka interesgarriak proposatu ere egin dit zakete–, funt sezko 
helburu honekin: pazienteak rol aktiboa izatea bere osasunaren tratamenduan.

Internetek, bestalde, beste tresna-mota bat zuk ere eskaint zen ditu, pert sonen 
arteko komunikaziorako gehiago balio dutenak; horri sare sozialen gune esaten zaio: 
pert sonei Internet bidez erlazionat zeko aukera ematen dien komunikabide soziala. 
Osasun mentaleko profesionalent zat, sare sozialek beste bi alderdi dituzte: batetik, 
sare sozial horien erabilt zaile izan daitezke; bestetik, eguneroko jardueran, pazien-
teek sare sozialen erabileragatik dituzten arazoak kudeat zen hasi beharra izan dute. 
Termino berriak sortu dira – zibererasoa (6,7), identitate-ordezpena, ahazteko eskubi-
dea (8), eta abar–, ingurune horietan dagoen errealitatearen isla.

Europako eta Espainiako legediek ingurune konplexu horretara egokit zeko ahale-
gina egin dute, eta, beraz, nahitaezkoa da sare sozialen guneei aplikatu beharreko 
datu-babeseko politiken oinarri teorikoen berri eta erabilt zaileek informazioa lortu 
eta aholkuak eta lagunt za eska dezaketen erakunde eta agent zien berri izatea osasun 
mentaleko profesionalek. Kapitulu honetan, zerbit zu horien erabilerari buruzko zen-
bait gomendio eman dira, eta, gero, arlo horretan garrant zi handiena duten konpainiek 
(Facebook, Twitter, Tuenti, What sApp eta Google) eskaint zen dituzten pribatuta-
sun-politiken laburpen bat egin da.

7.2. Erakundeen gomendioak

Sare sozialen guneei eta datu-babesari buruz Espainian eta Europan azterketa, irizpen 
eta araudi garrant zit suak egin dira. Horregatik, garrant zi berezia duten dokumentuen 
bi zati aurkezten dira: onlineko sare sozialei buruzko 5/2009 Irizpena (9) eta onlineko 
sare sozialetako datu pert sonalen pribatutasunari eta informazioaren segurtasunari 
buruzko azterketa (10).

A) Onlineko sare sozialei buruzko 5/2009 Irizpena

Dokumentu hau (9) 95/49/EE Direktibaren 29. artikuluaren arabera sortutako lan-
taldeak egin du (11); EBko datu-babeserako eta intimitate-eskubiderako aholkula-
rit za-erakunde independentea da. Irizpen horren helburu nagusia da sare sozialen 
guneen hornit zaileei orientazioa ematea. Alegia, ez da nahitaez bete beharreko 
direktiba bat; ait zitik, sare sozialen guneen hornit zaileek kontuan izan beharreko 
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gomendioak dira. Nolanahi ere, oso informazio erabilgarria du zerbit zu horien era-
bilt zaileent zat. Hemen azaldu dugu horien berri.

Sare sozialen guneak onlineko komunikazio-plataformak dira, pert sonei erabilt zai-
le-sareak sort zeko aukera ematen dietenak. Ikuspegi juridikotik, sare sozialak infor-
mazio-gizartearen zerbit zuak dira, eta ezaugarri hauek dituzte:

– Erabilt zaileek datu pert sonalak eman behar dituzte sareko profi la osat zeko.

– Erabilt zaileek beren edukiak (argazkiak, iruzkinak, musika, estekak eta abar) 
online argitarat zeko tresnak ematen dituzte sare sozialen guneek.

– Erabilt zaile bakoit zak besteekin elkarrekint zan arit zeko kontaktuen zerrendak 
ematen dituzten tresnak erabiliz baliat zen dira sare sozialak.

Datu-tratamenduaren arduradunak

Sare sozialen guneen hornit zaileak eta sare sozialen guneen barnean funt zionat zen 
duten aplikazioen hornit zaileak dira juridikoki datu-tratamenduaren arduradunak. 
Zerbit zu horien erabilt zaileei, eskuarki, “et xeko salbuespenaren” print zipioa aplika 
dakieke, DBLOren 2.2. artikuluan (12) jasot zen den bezala. Artikulu horren arabera, 
kasu hauei ez zaie aplikatu behar legean datu pert sonalak babesteko ezart zen den 
erregimena: “a) pert sona fi sikoek dituzten fi t xategiei, pert sona horiek norberaren 
edo et xeko jarduerak bakarrik gauzat zen dituztenean”. Hala ere, kasu bat zuetan, 
et xeko salbuespenak ez ditu hart zen erabilt zailearen jarduera guztiak. Adibidez, 
enpresa edo elkarte baten izenean jarduten bada edo sare sozialen gunea nagusiki 
helburu komert zialetarako plataforma gisa erabilt zen bada, et xeko salbuespena ez 
da aplikat zen. Kasu horretan, erabilt zaileak datu-tratamenduaren arduradun baten 
erant zukizun bera du; beraz, pert sona interesdunen adostasuna edo datu-babesari 
buruzko direktiban ageri den legezko oinarriren bat beharko da. “Et xeko salbuespena” 
aplikat zen ez den kasuetan, sare sozialen guneen erabilt zaile bat beste salbuespen 
bat zuez balia daiteke, hala nola kazetarit za-helburukoak, artistikoak edo literarioak. 
Kasu horietan, adierazpen-askatasunaren eta intimitate-eskubidearen arteko oreka 
lortu behar da. Eta et xeko salbuespena aplikatu arren, gerta liteke mugatua egotea 
hirugarrenen eskubideak bermatu behar baitira, edo arduradun izatea Espainiako 
eskubide zibil edo penaleko gai horrekin lotutako xedapen orokorren arabera.

Datu-tratamenduaren arduradunek (sare sozialen guneen hornit zaileak edo erabilt zai-
leak izan) bere identitatea jakinarazi behar diete erabilt zaileei, bai eta datu pert sona-
len tratamenduak zer helburu duen ere:

– Datuak zuzeneko komert zializazioko helburuekin erabilt zea

– Hirugarrenen kategoria jakin bat zuei datuak hornit zeko aukera
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– Profi len erreseina bat: sorrera eta datu-iturri nagusiak

– Pert sona baten arraza edo etnia, irit zi politikoak, erlijio- edo fi losofi a-sinesme-
nak, zer sindikatuko kide den eta haren osasunari eta sexu-bizit zari buruzko 
datuak ezin dira argitaratu, baldin eta pert sona interesdunaren berariazko 
adostasunik ez badago edo datu horiek pert sona horrek berak argitara eman ez 
baditu.

Sare sozialen guneen datu-kont serbazioaren print zipio orokorrak

Sare sozialen gune batek eskaint zen duen zerbit zu bati baja ematen badio era-
bilt zaile batek, kontu-etendurako formatuan (etorkizunean erabilt zailea berriz akti-
bat zeko aukera izan dezan), identifi kazioari lotutako informazioa baino ezin da gorde; 
zerbit zua eteteko arrazoiak ez dira gorde behar. Informazio hori ez da urtebete baino 
gehiago gorde behar.

Erabilt zaile batek sare sozialen gune batean erregistrat zean emandako datu pert sona-
lak ezabatu egin behar dira erabilt zaileak edo sare sozialen guneen hornit zaileak 
kontua ezabat zea erabakit zen dutenean. Era berean, kontu bateko informazioa egu-
nerat zen bada, aurrekoa ez da gorde behar. Nolanahi ere, informazioa gorde daiteke 
ekint za gaiztoak eragozteko helburuarekin – hala nola identitate-usurpazioa edo bes-
telako delitu edo lege-urrat zeak–.

Erabilt zaile bat denboraldi jakin batean zerbit zura sart zen ez denean, profi la desak-
tibatu beharko lit zateke, alegia, erabilt zaileent zako eta kanpoko munduarent zako 
ikusgai izateari ut zi beharko lioke. Eta beste denboraldi baten buruan, bertan behera 

ut zitako kontua ezabatu beharko lit zateke. Sare sozialen guneek dituzten baliabideak 
erabiliz eman behar dute erabilt zailearen kontuaren desaktibazio edo ezabat ze horren 
berri.

Erabilt zaileen eskubideak

Sare sozialen guneek datu-tratamenduak eragiten dien pert sonen eskubideak erres-
petatu behar dituzte, datu-babesari buruzko direktibaren 12 eta 14. artikuluetan 
ezarritakoaren arabera (11). Erabilt zaileek datuak eskurat zeko eta datuak zuzent zeko 
duten eskubidea datu pert sonalak tratat zen zaizkion pert sona fi siko orori aplikat zen 
zaio, sare sozialen gunearen zerbit zuak erabilt zen dituen edo ez. Hori dela eta, datuak 
eskurat zeko, zuzent zeko eta kent zeko eskubidea gauzat zeko bitartekoak izan behar 
dituzte.

Datu-babesari buruzko direktibaren 6.1.c) artikuluaren arabera (11), datuok “ego-
kiak, beharrezkoak eta neurrikoak” izan behar dute “datuak bilt zen diren eta ondoren 
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tratatuko diren helburuei dagokienez”. Hori dela eta, erabilt zaileak bere benetako 
identitatearekin jardun beharra ez izateko aukera planteatu du lantaldeak, eta gomen-
datu du erabilt zaileek berek erabakit zea hori.

Datu-babesari buruzko direktibaren 7. artikuluak (11) ezart zen du tratamendua-
ren arduradunak aplikatu behar dituela datu pert sonalak babesteko neurri tekniko 
eta antolamendu-neurri egokiak. Halako segurtasun-neurriak dira, besteak beste, 
sarbide-kontrola eta kautot ze-mekanismoak, beste izen bat zuk erabili arren aplika 
daitezkeenak.

Irizpenean bildutako erabilt zaileen eskubideen laburpena:

1. Sare sozialen guneetako kideek zein kide ez direnek interesdunen eskubideak 
dituzte, hala badagokie, Datu-babesari buruzko direktibaren 10-14 artikuluen 
xedapenen arabera (11).

2. Kide direnek zein kide ez direnek salaketak tratat zeko prozedura baterako 
sarbidea izan beharko lukete, sare sozialen guneek ezarria eta erabilerraza.

3. Erabilt zaileek, oro har, ezizen bat erabilt zeko aukera izan beharko lukete.

B)  Onlineko sare sozialetako datu pert sonalen pribatutasunari eta informazioaren 

segurtasunari buruzko azterketa

Onlineko espazio sozialak gero eta gehiago zabalt zen ari zirenez, eta hauteman 
zenez espazio horiek ez zeudela arriskuetatik salbuet sita edo 1982ko maiat zaren 
5eko 1/1982 Lege Organikoak – Ohorerako1, Norberaren eta Familiaren Intimita-
terako2, eta Norberaren Irudirako3 Eskubidearen Babes Zibilari buruzkoak– (13) 
babesten dituen eskubideak kaltetu dit zaketen asmo t xarreko erasoetatik salbuet sita, 
Komunikazioaren Teknologien Institutu Nazionalak (INTECO), haren Informazioaren 
Segurtasunaren Behatokiaren bidez, onlineko sare sozialetako datu pert sonalen pri-
batutasunari eta informazioaren segurtasunari buruzko azterketa argitaratu zuen (10).

1/1982 Lege Organikoa XX. mendeko 80ko hamarkadan garatu zen. Hala, ez zegoen 
prestatuta sare sozialen eta partaidet zazko web-orrien erabileratik sor litezkeen egoera 

1. Ohorerako eskubidea pert sona orok irudi, izen eta erreputazio ona izateko duen eskubidea da, halako 
eran, non herritar orok eska baitezake bere inguru pert sonala errespetat zeko, egoera partikularrak 
gorabehera. Uko egin ezinezko eskubidea da.

2. Intimitaterako eskubidearen helburua da pert sonaren ingurune intimoena babestea, eta lotura estua du 
norbanakoaren duintasunaren babesarekin.

3. Norberaren irudirako eskubideak gainerakoen ekint zetatik eta ezagut zatik zaint zen du norbanakoaren 
eremu propio eta erreserbatu bat, ez intimoa.
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jakin bat zuetarako, orduan ez bait ziren existit zen. Azken urteotan, ordea, agerian 
geratu da intimitaterako eta datu pert sonalak babesteko eskubidearen kont zient zia 
handituz joan dela. Hain zuzen, hori egiaztatu da LSSIren argitalpenarekin (14), 
kontuan hartu baitu IKTen erabilerak, oro har, eta Interneten erabilerak, bereziki, 
eragin duten errealitate sozial berria, eta Internet eta haren zerbit zuak era oso, bete 
eta eraginkor batean araut zeko oinarriak ezarri baititu.

Hala ere, sare sozialen zerbit zu berrien garapen azkarrari egokit zeak egoera konplexuak 
eragiten ditu indarrean dauden araudiak aplikat zeko eta praktikan interpretat zeko, 
egunetik egunera gai horrekin zerikusia duten jarduera edo egoera arriskut suekin 
lotutako kont zeptu berriak sort zen baitira:

– Phishing (15) eta pharming kasuak (16). Interneteko erabilt zaileen datu 
pert sonalak lort zea, bai eta datu pert sonal kontuzkoak edo alderdi ekonomi-
koekin lotutakoak ere (kreditu-t xartelak, erabilt zaileen PINak eta abar).

– Social Spammer eta spama. Sare sozialak erabilt zea nahi ez diren mezu elek-
tronikoak bidalt zeko plataforma gisa.

– Baimenik gabeko indexazioa Interneteko bilat zaileen aldetik.

– Profi lerako sarbide kontrolik gabea.

– Identitate-ordezpena.

– Publizitate hiperkontestualizatua.

– Cookieak instalat zea eta erabilt zea erabilt zaileak ezer jakin gabe.

Azterketa horretan, hainbat proposamen eta gomendio ematen dira sareen erabilt zai-
leent zat. Datu pert sonalak, ohorea, intimitatea, norberaren irudia eta jabet za intelek-
tuala babesteko aholkuak aztert zen dira haien bidez.

 1.  Erabilt zaile guztiei gomendat zen zaie ezizenak edo nickname pert sonalak 
erabilt zeko Internet bidez eragiketak egiteko; hala, benetako “identitate 
digital” bat izan dezakete beren bizit za pert sonal eta profesionalaren segur-
tasuna arriskuan jarri gabe. Horrela, Interneten erabilt zen duen ezizenaren 
berri duten kontaktuen mult zoak baino ez du ezagutuko.

 2.  Erabilt zaileei gomendat zen zaie kontu handia izateko ikus-ent zunezko edu-
kiak eta argazkiak argitarat zean beren profi letan; izan ere, hala, arriskuan jar 
dezakete beren inguruko pert sonen pribatutasuna eta intimitatea.

 3.  Gomendat zen da webguneetan plataformak erabilgarri jart zen duen pribatu-
tasun-politika eta erabilera-kondizio orokorrak irakurt zea eta aztert zea era-
bilt zaile-erregistroa egin aurretik zein ondoren.
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 4.  Gomendat zen da sare sozialean erabilt zaile-profi laren pribatutasun-maila 
ongi konfi gurat zea; halako eran, non profi la ez baita erabat publikoa, eta 
erabilt zaileak aurrez “lagun” edo “zuzeneko kontaktu” gisa katalogatutako 
pert sonak bakarrik sar baitaitezke profi lean argitaratutako informaziora.

 5.  Gomendat zen da pert sona ezagunak edo lehenagotik harremanen bat duzun 
pert sonak baino ez onart zea kontaktu gisa; era konpult siboan ez onart zea 
jasot zen diren kontaktu-eskaera guztiak, eta, ahal denean eta beharrezkoa 
denean, beti ikert zea sare sozialaren bidez zure kontaktua eskat zen duen 
pert sona nor den.

 6.  Gomendat zen da erabilt zaile-profi lean ez argitarat zea harreman fi sikorako 
balio duen informaziorik, edonork jakin ez dezan non bizi den, non lan egiten 
duen edo non ikasten duen edo aisialdian zer tokitara joan ohi den.

 7.  Microblogging-erako4 tresnen erabilt zaileei gomendat zen zaie kontu handia 
izatea une oro dauden tokiei buruzko informazioa argitarat zearekin.

 8.  Gomendat zen da erabilt zaileak jabet za intelektualeko nahikoa eskubide 
duen edukiak baino ez erabilt zea eta argitarat zea. Bestela, erabilt zailea legez 
kontrako ekint za zibil bat egiten arituko da, estatuko auzitegiek babesteko 
modukoa.

 9.  Erabilt zaileei gomendat zen zaie erabilt zaile-izen eta pasahit z desberdinak 
erabilt zea sare sozial desberdinetan sart zeko.

 10.  Gut xienez 8 karaktereko pasahit zak erabilt zea, zenbaki eta letradunak, eta 
letra larriak eta xeheak tartekatuz.

 11.  Erabilt zaile guztiei gomendat zen zaie software antibirusak instalatuta eta 
eguneratuta izatea beren ekipoetan.

 12.  Adingabeek ez dute gehiegizko datu pert sonalik eman behar. Ez dizkiete 
datuak ezezagunei eman behar sekula.

 13.  Web-orriari buruzko informazio guztia irakurri behar da. Hartan azalduko da 
nor diren web-orriaren titularra, eta zer helbururekin eskat zen diren datuak.

 14.  Erabilt zailea hamalau urtetik beherakoa bada, gurasoen edo tutoreen baimena 
ere behar da. Kasu horietan, sare sozial batek datuak eskat zen dituenean, 

4. Zerbit zu honen bidez, erabilt zaileek mezu laburrak bidali eta argitara dit zakete, eskuarki testu-
mezuak baino ez. Mezuak bidalt zeko zenbait aukera daude: webguneen bidez, SMS bidez, berehalako 
mezularit za bidez edo ad hoc aplikazioen bidez.
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gurasoei edo tutoreei galdetu behar zaie, izen-ematea onart zen duten edo ez 
ikusteko.

 15.  Ez zaie esan behar hirugarrenei erabilt zaile-izenak eta pasahit zak, ez eta 
lagunen edo ikasgelako kideen artean partekatu ere. Datu horiek pribatuak 
dira, eta ez zaizkie hirugarrenei eta/edo ezezagunei esan behar.

 16.  Sare sozialen eta lankidet za-tresnen erabileraren inguruko zalant zak izanez 
gero, gurasoei edo tutoreei galdetu behar zaie.

 17.  Ordenagailua et xeko toki komun batean eduki behar da.

 18.  Et xean Interneten erabilerari buruzko arauak ezarri behar dira.

 19.  Gurasoek jakin behar dute plataforma-mota horiek nola funt zionat zen duten 
eta zer aukera ematen dituzten, bai positiboak bai negatiboak.

 20.  Guraso-kontrola eta plataforma kontrolat zeko tresnak aktibatu behar dira, eta 
gurasoen edo tutorearen posta jarri behar da harremanetarako bigarren posta 
gisa.

 21.  Egiaztatu behar da adina ziurtat zeko kontrolak ezarrita daudela.

 22.  Edukiak blokeat zeko sistema ongi instalatuta dagoela bermatu behar da.

 23.  Adingabeak segurtasun-alderdien inguruan kont zient ziatu eta informatu 
behar dira.

 24.  Adingabeei azaldu behar zaie ez dutela sekula hit zordurik egin behar online 
ezagutu duten inorekin, eta, hit zorduren bat jart zen badute, gurasoek edo 
tutoreek lagunduta joan behar dutela beti.

 25.  Bermatu behar da adingabeek badakitela zer arrisku eta eragin dituen eduki 
bat zuk – hala nola bideoak eta argazkiak– ostatat zeak eta sare sozialen bidez 
web-kamerak erabilt zeak.

 26.  Adingabearen erabilt zaile-profi la kontrolatu behar da.

 27.  Bermatu behar da adingabea bere adinerako gomendatuta dauden orrialdee-
tara baino ez dela sart zen.

 28.  Bermatu behar da adingabeek ez dutela beren izen osoa erabilt zen.
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7.3.  Sare sozialen gune desberdinek aplikat zen dituzten pribatutasun-politi-
ken laburpena

Hemen jasotako informazioa zerbit zu-hornit zaileek beren webguneen bidez eman-
dako informazioa da.

A) Facebook

Facebook (17) ikasleek beren nahiak, interesak eta zaletasunak partekat zeko gune 
izateko asmoz unibert sitate-eremuan sortu zen sare sozial bat da. Mundu osoan 
1.200 milioi erabilt zaile baino gehiago ditu, eta Espainian, 12 milioi baino gehiago 
(18). Sare sozial honetan parte hart zeko, haren orri nagusian izena eman behar da 
galdetegi bat betez.

Bere pribatutasun-politikan sart zen dira:

a) Facebooken informazio-iturriak

 –  Izena emateko informazioa: izen-abizenak, helbide elektronikoa, pasahit za, 
jaioteguna eta sexua.

 –  Erabilt zaileak, izen-emateko datuez gain, partekat zea erabakit zen duen 
informazioa.

 –  Erabilt zaile bat zuek beste erabilt zaile bat zuei buruz partekat zen duten 
informazioa.

 – Beste informazio-iturri bat zuk:

  o  Erabilt zaileak Facebook erabilt zen duen bakoit zean, hala nola beste 
pert sona baten biografi a kont sultat zen duenean, mezu bat bidalt zen edo 
jasot zen duenean, lagun bat edo orri bat bilat zen duenean, klik egiten 
duenean, beste modu batera interakzioan arit zen denean edo kont sultak 
egiten dituenean, mugikorretarako Facebooken aplikazio bat erabilt zen 
duenean edo Facebook bidez erosten duenean.

  o  Erabilt zaileak argazkiak eta bideoak Facebooken argitarat zen dituenean, 
adibidez, zenbat datu jasot zen dituzte; esaterako, argazkiak edo bideoa 
egin zen ordua, eguna eta lekua.

  o   Facebooken aplikazioak instalat zeko edo Facebooken sart zeko erabilt zen 
den ordenagailuaren, telefono mugikorraren edo beste gailuei buruzko 
informazioa, GPS bidez erabilt zailearen kokapenaren berri ematen duen 
informazioa barne.
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  o   Erabilt zailea joko batean, aplikazio batean edo webgune batean sart zen 
den bakoit zean, cookieen bidez (19) datu hauei buruzko informazioa 
bidalt zen zaio: eguna eta ordua, erabilt zailea dagoen web-helbidea edo 
URLa, IP helbideari buruzko informazio teknikoa, erabilt zen dituen nabi-
gat zailea eta sistema eragilea eta, Facebooken saioa hasi badu, haren 
erabilt zaile-identifi kat zailea.

  o   Bat zuetan, hit zarmenak dituen beste konpainia bat zuetatik ere eskuratu 
dit zake datuak.

b) Informazio publikoa. Sare sozialeko kide direnek eta ez direnek eskuratu 
dezaketen informazioa da. Hona hemen, beti publikoa den informazioa:

 – Izena

 – Profi leko eta orri nagusiko argazkiak

 – Erabilt zailea kide den sareak

 – Sexua

 – Erabilt zaile-izena eta erabilt zaileen identifi kat zailea

c) Pribatutasun-konfi gurazioa.

 –  Pribatutasun-politika alda daiteke, eta erabilt zaileak informazioa argita-
rat zea desaktibatu.

d) Zertarako erabilt zen dute erabilt zaileei buruz duten informazioa?

 –  Facebooken integrazioen, zerbit zuen eta produktuen segurtasuna 
mantent zeko.

 –  Facebooken edo beste bat zuen eskubideak edo jabet za babesteko.

 –  Kokapenarekin lotutako funt zioak eta zerbit zuak emateko.

 –  Erabilt zaileek ikusten dituzten iragarkien eraginkortasuna analizat zeko eta 
zerbit zuak pert sonalizat zeko.

 –  Erabilt zaileei iradokizunak egiteko.

 –  Zerbit zua hobet zeko barne-eragiketetarako, teknikoak zein datu-analisikoak.

e) Zenbat denbora gordet zen du informazioa Facebookek?

 –  Produktuak eta zerbit zuak emateko behar adina denbora gordet zen duten 
informazioa.
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f) Kontua ezabat zea edo desaktibat zea.

 –  Facebookek bi aukera ematen ditu: batetik, kontua desaktibat zea (etorkizu-
nean aktiba dezakezu) edo erabat ezabat zea. Azken kasu horretan, 90 bat 
eguneko epean, informazioa Facebooken zerbit zari guztietatik desagert zen 
da. Zehaztu beharra dago kontua ezabatu duen erabilt zaile bati buruz beste 
erabilt zaile bat zuek duten informazioa ez dagoela Facebookeko politiken 
mende.

g) Haurrei buruzko politika

 –  Facebooken zerbit zuak 14 urtetik gorako pert sonei zuzenduta daude.

h) Datuak lagat zea

 –  Facebookek bere publizitate-bazkideei edo bezeroei datuak ematen dizkie 
soilik erabilt zaileen identifi kazio-datuak ezabatutakoan edo zure datuak 
beste pert sona baten datuekin erabilt zailea ez identifi kat zeko moduan 
konbinatutakoan.

B) Twitter

Twitter (20) 140 karaktere bitarteko t xioak5 bidaliz jendea konektat zen duen sare 
sozialen gune bat da. Horretarako, t xio horiek bideoak, estekak eta argazkiak ere izan 
dit zakete. Helburua jendea konektat zea da. 500 milioi erabilt zaile ditu.

b) Twitterren informazio-iturriak

 –  Izen-emateko informazioa.

 –  Erabilt zaileak baimendu behar duen informazio osagarria.

 –  Txioak, jarrait zen duzun jendea, zerrendak eta bestelako informazio publikoa.

 –  Beste informazio-iturri bat zuk:

  o   Twitterrek erabilt zaileen informazioa webguneen, SMSen6, APIen7, 
posta bidezko jakinarazpenen, aplikazioen eta widgeten8 bidez jasot zen 

5. 140 karaktere bitarteko testu-mezuak

6. Short Message Service

7. Aplikazioak programat zeko interfazea da, haiek sortu dituena ez den beste software batek erabil 
dit zakeen funt zioen eta prozeduren mult zoa. 

8. Sarri erabilt zen diren funt zioetan erraz sart zeko erabilt zeko den aplikazio t xikia edo programa. Gadget 
ere deit zen zaio.
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du. Sare sozialen gune honek eskaint zen dituen edozein zerbit zu era-
bilt zean, erabilt zaileak onart zen du bere informazioa jasot zea, uztea, 
tratat zea, biltegirat zeko, ezagut zera ematea eta beste modu bat zuetara 
erabilt zea. Hau AEBn eta Twitterrek jarduten duen beste edozein herrial-
detan aplikat zen da.

  o   Erabilt zailearen kokapen geografi kori buruzko informazioa.

  o   Erabilt zailea zer estekatan eta zer estekatatik sart zen den.

  o  Erabilt zailearen nabigat zailean instalat zen diren cookieak (19) 

  o  Izen-emateko datuak zerbit zuetatik abiatuta, hala nola IP helbidea, nabi-
gat zaile-mota eta sistema eragilea.

  o  Hirugarrenek emandako datuak, zeinekin zerbit zuak eskaint zen baitizkie 
erabilt zaileei.

c) Pribatutasun-konfi gurazioa.

 –  Pribatutasun-politika alda daiteke, eta erabilt zaileak informazioa argita-
rat zea desaktibatu.

d) Informazioa lagat zea

 –  Erabilt zaileak horretarako baimena ematen duenean.

 –  Twitterrek zerbit zu-hornit zaileak kontratat zen dituenean, eta, beraz, era-
bilt zailearen datuak partekatuko dituzte datuak babesteko politikarekin 
bateragarriak diren konfi dent zialtasun-betebeharrak betez eta hirugarrenek 
datu pert sonalak soilik Twiterren konturako eta haien jarraibideen arabera 
erabilt zeko baldint zarekin.

 –  Legez edo erregelamenduz, segurtasuna babesteko edo Twitterren eskubi-
deak babesteko.

 –  Enpresen arteko transferent ziak: Twitterri lehiaketa, fusio, erosketa, berran-
tolaketa edo aktiboen salmenta batek eragiten badio, bere informazioa saldu 
edo transferi daiteke egoera horren parte gisa.

 –  Pribatua edo pert sonala ez den erabilt zaileen informazioa.

e) Erabilt zaileen informazio pert sonala aldat zea eta kontuan baka ematea

 –  Twitterrek erabilt zaileen esku jart zen ditu kontua konfi gurat zeko tresnak, 
eman den informazio pert sonala aldatu ahal izateko. Horrez gain, kontuan 
betiko baja eman daiteke, baina prozesu hori ez da hasiko eskaera egiten 
denetik hogeita hamar egun igaro arte.
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f) Haurrei buruzko politika

 –  Twitterren zerbit zuak 13 urtetik gorako pert sonei zuzenduta daude. Meka-
nismoak eskaint zen ditu, haurren legezko erant zuleek informazioa ezabat zea 
eskat zeko aukera izan dezaten.

g) Portu seguruari buruzko EBren hit zarmena (21) 

 –  Twitterrek bizit za pribatua babesteko portu seguruaren print zipioak betet zen 
ditu; hau da, jakinarazpen, aukera, geroko transferent zia, segurtasuna, 
datuen osotasun eta sarbideari eta aplikazioari buruzkoak, Estatu Batuek 
sinatuak eta Europar Batasunak eta Suit zak onartuak.

C) Tuenti

Tuenti (22) Madrilen egoit za duen sare sozialen gune bat da, eta akzionista nagu-
sia Telefónica du. Erabilt zaileari bere profi la sort zeko aukera ematen dio, beste era-
bilt zaile bat zuk lagun gisa gehit zekoa eta mezuak, argazkiak, bideoak, orriak edo 
gertaerak trukat zekoa. 15 milioi erabilt zaile inguru ditu.

a) Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politikak erabilt zaileak izen-emateko prozesuan ematen duen 
informazio pert sonalari zein plataformaren zerbit zuen bidez ematen diren datu 
guztiei eragiten die. Datu horiek AEPDn aitortuta dauzkan fi t xategi bat zuetan 
daude.

Identifi kat zeko eta eskaint zen dituen zerbit zu, funt zionalitate eta aplikazio 
mugikorrak erabilt zailearen eskura jart zeko bilt zen eta tratat zen ditu datuak 
Tuentik. Hori dela eta, zerbit zu edo funt zionalitate berri bat erabilt zen hasi 
aurretik gomendat zen du erabilt zaileak arretaz irakur dit zala erabilt zeko 
baldint zak. Baldint zak onart zeko laukit xoa markat zen den unean, Tuenti-
rekin lotutako aldaketei eta egunerat zeei, jarduerei, produktuei, zerbit zuei, 
eskaint zei, sustapen bereziei eta abarrei buruzko informazioa emateko hauen 
bidez erabilt zailearekin harremanetan jart zeko baimena ematen zaio Tuentiri: 
plataforma sozial bera, erabilt zailearen posta elektronikoko kontura baliabide 
elektroniko bidez bidalt zen zaizkion mezuak, SMS mezuak, telefono-deia eta 
posta arrunta.

Halaber, Tuentik jakinarazten du bere erabilt zaileen datuen segurtasuna eta 
babesa bermat zeko behar diren baliabide teknikoak jarri dituela, adostutako bal-
dint zetan. Hala ere, jakinarazten du neurri horiek zein diren jakiteko, erabilt zai-
leak espresuki eskatu behar dituela.
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b) Erabilt zaileak eta profi lak

Erabilt zailean izena ematen duenean, informazioa benetakoa den ala ez egiazta 
dezake Tuentik. Sarrera ukat zeko eskubidea ere badu, eta alde bakarretik ezezta 
dit zake egokit zat jot zen ez dituen profi lak. Informazio pert sonala partekatuko da 
erabilt zaileak aukerat zen dituen baldint zetan eta pribatutasun-mailetan, eta bere 
kontrolpean eta ardurapean.

c) Pribatutasun-mailak

Pribatutasun-maila lehenet siak ezart zen du erabilt zaileak lagun gisa onartutako 
pert sonek soilik at zitu ahalko dituztela haren datuak eta profi lean partekatutako 
informazioa. Tuentiko gainerako kideek identifi kazio-datuak baino ezingo dituzte 
at zitu. Tuentik hiru pribatutasun-maila ditu; erabilt zailearen oholt za bakarrik 
erakustetik, argazkiak deskargatu eta telefono-zenbakiak erakusteraino. Horretaz 
gain, erabilt zaile batek kontrolatu dezake nork bidal diezazkiokeen mezuak eta 
pribatutasun-kontrola ere handitu dezake: nahi ez dituen erabilt zaileak blokea 
dit zake, eta etiketatua izatea nahi ez duen argazkiak eta ekitaldietarako gonbitak 
blokea dit zake.

Tuentik bere aldetik ez du beregain hart zen ez kontrolat zen beste erabilt zaile 
bat zuek edo hirugarrenek erabilt zaileen informazioa hart zea edo tratat zea.

d) Adin t xikikoei buruzko politika

Tuentiren zerbit zuak 14 urtetik gorakoei zuzenduta daude, nahiz eta adin horreta-
tik beheragokoak ere onart zen dituen haien legezko erant zuleen baimena badute. 
Tuenti erabilt zailearekin harremanetan jar daiteke, dokumentazio ofi zialaren bidez 
adina egiazta dezan, eta, horrelakoetan, dokumentazio hori identifi kazio-laneta-
rako bakarrik erabiliko da.

e) Zerbit zuan baja ematea

Profi la aldi baterako edo behin betiko desaktibat zeko aukera dago.

f) Informazioa bilt zeko erabilt zen dituen cookieak (19).

 –  Cookie teknikoak.

 –  Pert sonalizazio-cookieak: Erabilt zaileari zerbit zura aurretik zehaztutako 
ezaugarri bat zuekin sart zeko aukera ematen diotenak dira.

 –  Analisi-cookieak: erabilt zaileen erabilerari eta jarduerari buruz Tuentik neur-
ketak eta analisi estatistikoak egiteko erabilt zen dituenak.

 –  Publizitate-cookieak eta portaera-publizitateari lotutakoak.
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D) What sApp

What sApp (23) smartphoneetarako9 plataforma anit zeko mezularit za-aplikazio 
bat da, Internet bidez modu ekonomikoan mezuak bidalt zeko eta jasot zeko aukera 
ematen duena. Bi erabilt zaileren arteko bi noranzkoko komunikazioaz gain, taldeak 
sort zeko eta irudi, bideo eta audio-mezuen kopuru mugagabe bat bidalt zeko aukera 
ematen du (24). Konpainia hau Facebookek erosi du 2014. urtearen hasieran.

a) What sAppen informazio-iturriak

 –  Izen-emateko informazioa (telefono-zenbakia).

 –  Bestelako informazioa:

  o  Izena.

  o  Fakturazioari bidezko informazioa.

  o  Erabilt zailearen kontaktu-agendan sart zea, What sApp nork duen begirat zeko

  o  Konektat zeko erabilt zen den gailuaren informazioa

  o  Cookieen bidez

  o  Erabilt zailea konektat zeko erabilt zen den gailuaren informazio teknikoa.

 –  Mezuen tratamendua

  o  Entregat zen diren mezuak ez dira kopiat zen, What sAppen negozioaren 
ohiko moduan art xibatu egiten dira.

  o  Hart zailea linean ez dagoela bidalt zen diren mezuak zerbit zarian gor-
det zen dira gehienez ere 30 egunez, eta, gero, ezabatu egiten dira.

  o  What sAppek mezua entregatu zeneko data eta informazioa gorde dit zake, 
baina mezuetako telefono-zenbakiak eta legez eskat zen zaion informazioa 
ere. Entregat zen diren mezuak What sAppen zerbit zarietan gordeko dira 
denbora labur batez (ez du zehazten).

 –  What sAppek ez ditu pilat zen izenak, helbide elektronikoak edo erabilt zai-
leen helbide-liburuko beste edozein kontaktu-informazio. Ezta kokapenari 
buruzko datuak ere, nahiz eta erabilt zaileak zerbit zuagatik hori egiteko 
aukera izan beste erabilt zaile edo talde batekin.

b) Informazioaren tratamendua

 –  Informazioa erregistrat zeko, egoera erakusteko eta What sAppen beste zer-
bit zu bat zuetarako tratat zen da.

9. Telefono adimenduna
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 –  What sAppek informazioa erabili ahal izango du gunearen kalitatea eta 
diseinua hobet zeko, eta ezaugarri, sustapen, funt zio eta zerbit zu berriak 
sort zeko.

 –  What sAppek ez du telefono mugikorreko zenbakia edo identifi kazio pert sona-
leko beste daturik erabilt zen mezu komert zialak edo publizitateak bidalt zeko 
erabilt zailearen baimenik gabe.

 –  Telefono mugikorreko zenbakia (edo helbide elektronikoa, horrelakorik ego-
nez gero) erabilt zailearen baimenik gabe erabil dezake kontu administratibo 
ez-komert zialetarako.

c) Adin t xikikoei buruzko politika

 –  What sAppen zerbit zuak 16 urtetik gorako pert sonei zuzenduta daude.

d) Jabet za-eskubideak eta konfi dent zialtasun-bermea

 –  Jabet za-eskubideei dagokienez, erabilt zaileak bidalitako informazioari 
buruzkoak mantent zen ditu.

 –  What sAppek ez du argitaratutakoari buruzko inolako konfi dent zialtasunik 
bermat zen.

 –  Ez du bermat zen erabilt zaileek What sApp bidez transmitit zen duten infor-
mazioaren segurtasuna.

e) What sAppen baja ematea.

 –  Erabilt zailearen telefono mugikorraren zenbakia, What sApp zerbit zua era-
bilt zeko ezinbestekoa denez, gorde egingo da.

 –  Bil daitekeen edozein fakturazio-informazio What sAppen erabilt zaile-kontua 
ezabat zen den egunetik hogeita hamar egunetara ezabatuko da.

 –  What sApp zerbit zuan bere borondatez ematen duen egoera-edukia edo iden-
tifi kazio pert sonaleko edozein informazioa erabilera publikokoa izango da, 
eta, beraz, What sAppen beste erabilt zaile bat zuek bil edo erabil dezakete.

f) Datuak lagat zea

 –  What sAppek ez du ez salt zen ez partekat zen identifi kazio pert sonaleko 
informaziorik erabilt zailearen baimenik gabe, hobekunt zak egiteko edo 
What sAppen zerbit zua mantent zeko beharrezkoa dena salbu.

 –  Erabilt zailea hirugarren aldeekin identifi katuko ez duen informazioa parte-
kat zen badu.

 –  Identifi kazio pert sonaleko informazioa eta/edo pert sonalki identifi kagarria 
ez den informazioa bil edo eman dezakete, baldin eta Legeak hala eskat zen 



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

127

badu edo fede onaren sinesmenak badio ekint za hori beharrezkoa dela esta-
tuko legeak eta lege federalak betet zeko, nazioarteko zuzenbidea betet zeko 
edo agindu judizial bati, zitazio bati edo erregistro-agindu edo baliokide bati 
erant zuteko, edo, haien irizpidearen arabera, pert sona baten segurtasun fi si-
koa arriskuan edo mehat xupean egon daitekeenean.

 –  Halaber, What sAppek eskubidea du identifi kazio pert sonaleko informazioa 
eta/edo pert sonalki identifi kagarria ez den informazioa zabalt zeko, baldin 
eta What sAppek, fede onez, uste badu egokia dela edo beharrezkoa dela zer-
bit zuaren baldint zak betet zeko, erant zukizunaren aurka neurriak hart zeko, 
hirugarrenen erreklamazioen aurka edo alegazioen aurka defendat zeko eta 
ikert zeko, What sApp gunearen edo gure zerbit zarien segurtasuna eta oso-
tasuna babesteko, eta What sAppen, gure erabilt zaileen edo bestelakoen 
eskubideak, jabet za edo segurtasun pert sonala babesteko.

 –  What sApp AEBn dagoenez, jakinarazten du erabilera-baldint zak onart zen 
direnean erabilt zailearen informazioa herrialde horren legediaren mende, 
zehazki esateko Kaliforniako Legearen mende, egotera pasat zen dela.

 –  Erabilt zaileren bat konpainiaren pribatutasun-politikarekin ados egongo ez 
balit z, kontua ezabat zea gomendat zen dute.

What sAppa hirugarren erakunde batek erosiko balu edo hirugarren erakunderen 
batekin bat egingo balu (aplikagarria Facebookek 2014an egindako erosketari), 
eskubidea dute beren erabilt zaileengandik jaso duten informazioa transferit zeko 
edo esleit zeko, bat-egite, erosketa, salmenta edo bestelako kontrol-aldaketa horren 
parte gisa.

E) Google

Google Inc. (25) Internetako produktu eta zerbit zuetan espezializatutako multinazio-
nal bat da. Bere produktu nagusia edukien bilaketa-motorra da, zeina merkaturatu 
denetik Interneteko erabilt zaile gehienent zat oinarrizko tresnetako bat bihurtu baita. 
Bestalde, eragin handiko beste zerbit zu bat zuk ere eskaint zen ditu: Gmail posta elek-
tronikoa, Google Maps, YouTube, etab. Horrek guztiak konpainia hau Interneteko (26) 
erraldoietako bat bihurt zen du, baita datu pert sonal gehiena izan dit zakeenetako bat 
ere.

Googleren segurtasuna dela eta, hainbat eztabaida sortu da Datuak Babesteko Espai-
niako Agent ziaren (27) R/02892/2013 Ebazpenak jasot zen duen bezala, zeinak 
Google zigort zen baitu herritarren eskubideak larriki urrat zeagatik. Haren pribatu-
tasun-politika haren webgunean dago jasota (25), eta kasualitateaz azken egune-
rat ze-eguna 2013ko abenduaren 20a da; hau da, AEPDren epaiaren hurrengo eguna, 
nahiz eta hara egokituta dagoelako frogarik ez egon.
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a) Googlek jasot zen dituen datuak:

 –  Erabilt zaileak izen-ematean ematen duen informazioa.

 –  Bere zerbit zuak erabilt zetik lort zen dituen datuak:

  o  Izen-emate datuak eta zerbit zuaren erabilerari buruzkoak.

  o  Bere zerbit zua erabilt zeko moduari buruzko informazio xehatua (adibidez, 
bilaketa-kont sultak).

  o  Datu telefonikoak; adibidez, telefono-zenbakia, deia egiten duen pert sona-
ren zenbakia, desbiderat ze-zenbakiak, deien ordua eta eguna, deien irau-
pena, SMS mezuen biderat zeari buruzko informazioa eta dei-motak,

  o  Konexioa egiten den gailuari buruzko informazioa; adibidez, akat sak, sis-
temaren jarduerak, hardwarearen doikunt zak, nabigat zaile-mota, nabi-
gat zailearen hizkunt za, konexio-data eta -ordua, orri lehenet siaren URLa, 
IP helbidea, cookieak, kokapen fi sikoari buruzko datuak, GPS koordena-
tuak, WiFi konexio-guneei buruzko informazioa, etab.

b) Datuen tratamendua

 –  Googlek datuak erabilt zen ditu, zerbit zuak emateko, mantent zeko, babes-
teko eta hobet zeko, zerbit zu berriak garat zeko, eta Googleren eta haren era-
bilt zaileak babesten direla zaint zeko.

 –  Eduki pert sonalizatua eskaint zeko.

 –  Beste erabilt zaile bat zuek dagoeneko erabilt zailearen helbide elektronikoa 
edo zu identifi kat zeko balio duten datuak badituzte, Googlek datu horiek 
profi l publikoetan bistara dit zake.

 –  Erabilt zaile bat Googlerekin harremanetan jart zen bada, komunikazioaren 
erregistro-datuak gorde egiten dira, eta erabilt zaileari zerbit zuei buruzko 
informazioa emateko erabilt zen da helbide elektronikoa.

 –  Eskaint zen dituen zerbit zu ugarietatik lortutako informazio guztia gurut zatu 
eta informazio berria lort zeko erabilt zen du.

 –  Erabilt zaileen informazioa Googleren munduko edozein lekutako zer-
bit zari batetik bestera eraman eta kopiatu daiteke.

 –  Baimena eskatuko dute datuak azaldutakoez bestelako helbururen bate-
rako erabili aurretik.

c) Erabilt zaile batek nola eskuratu dit zake bere datu pert sonalak eta eguneratu

 –  Googleren tresnek atalak dituzte erabilt zaileen pribatutasuna konfi gurat zeko.

 –  Erabilt zaileak bere datuak eskuratu eta eguneratu nahi baditu, haiek egu-
neratu edo bizkor ezabatu ahal izateko behar diren baliabideak jart zen 
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“saiatuko” da Google. Baina “aparteko ahaleginak” egitea eskat zen duten 
eskaerak at zera bota dit zakete. Beste alderdi garrant zit su bat da, “aparteko 
ahaleginaren” kasuan, datuak eskurat zeko, egunerat zeko edo ezabat zeko 
zerbit zua ordaint zeko eska dezakete.

d) Datu pert sonalak lagat zea

 –  Ez dute datu pert sonalik partekat zen Googlerekin harremanik ez duten 
enpresekin, erakundeekin ez partikularrekin, egoera hauetakoren bat gertatu 
ezean:

  o Erabilt zailearen baimena.

  o  Kanpo-tratamendua. Bere fi lialei, edo erakundeei eta “konfi ant zazko” 
beste hirugarren bat zuei datu pert sonalak eman diezazkioke.

  o Legezko arrazoiak

e) Datuen segurtasuna

 –  Googlek behar diren baliabideak ezart zen ditu bere burua eta bere erabilt zai-
leak babesteko berak dituen datuak baimenik gabe aldat zeko, zabalt zeko 
edo ezabat zeko ahaleginen aurrean.

7.4. Ondorioak

Gaur egungo esparru juridikoan – Espainiakoan nahiz Europakoan– ezarritako xedape-
nek, gehienetan, datu pert sonalen babesa modu eraginkorrean bermat zen dute. Bes-
tetik, araudi hori nazioarteko hit zarmenekin osat zen da, adibidez, “Portu segurua” 
(21) izenez ezagut zen denarekin: AEB eta Europaren artean ezarri zen, datuak babes-
teko araudiari buruzko irizpideak baterat zeko asmoz. Oinarrizko zazpi print zipio ditu: 
jakinarazpena (interesdunei informazioa), aukera (erabilt zaileek beren datuak tra-
tat zeari kontra egiteko aukera), datuak hirugarren enpresei lagat zea, segurtasuna, 
datuen osotasuna, eskurat zeko eskubidea eta interesdunen eskubideak betet zeko 
prozedurak aplikat zea. Hit zarmen hori Europako Bat zordeak onartu zuen, 2000ko 
uztailaren 26ko bere Erabakiaren bidez, eta Europako Parlamentuaren eta Kont sei-
luaren 95/46/EE Direktibaren arabera. 

Hala ere, nahiz eta irizpenak, t xostenak, legedia, nazioarteko hit zarmenak eta abar 
egon eta araudia betet zeaz eta herritarren eskakizunei erant zuteaz ardurat zen diren 
hainbat erakunde egon, hala nola AEPD (28), AVPD (29), Arartekoa (30), Herriaren 
Defendat zailea, etab., zerbit zu horien erabilt zailea berak jabetu behar du bere datu 
pert sonalak aktiboki kudeat zeko beharraz. Bestalde, begi bistakoa dela eman arren, 
konnotazio espezifi ko bat zuk ditu, osasun mentala datu pert sonalekin erlazionat zen 
dituzten alderdiak ikuspegi integrat zaile batetik lant zea eragiten dutenak.
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Eguneroko jardunean, sare sozialak erabilt zetik sortutako arazoak topat zen hasi dira 
asistent ziako profesionalak kont sultetan, horregatik, ezinbestekoa da datu pert sona-
len babesarekin lotutako alderdiei buruzko oinarrizko ezagut zen laburpen bat izatea, 
beren lanbidekoez gain. Horrela baino ez gara gai izango globalizazioaren aroan sor-
tutako interakzio sozialaren egoera berri horri helt zeko.
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8.  Datu pert sonalei buruzko barne-
erabilerarako dokumentazioa BOMS-en

Kapitulu honen helburua da azalt zea Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareak (BOMS) nola 
aplikat zen duen, barne-erabilerako hainbat dokumenturen bidez, datu pert sonalak 
babesteko politika eta nola zabalt zen duen politika hori sareko langileen artean.

8.1.  Historia Klinikoen erabilerari buruzko BOMS-eko erregelamenduaren 
laburpena

Historia Klinikoen Erabilerari buruzko Erregelamendua (1) BOMSeko Dokumenta-
zio Klinikoko Bat zordeak (DKB) egin zuen, eta 2013ko urtarrilaren 1ean sartu zen 
indarrean.

Ezaugarri nagusi hauek ditu: BOMSeko jarduera asistent ziala ezaugarri duten ospita-
learen eta komunitatearen egoera jasot zen du; profesionalent zako tresna erabilgarri 
izateko helburuarekin sortu da; eta, azkenik, onart zen du historia klinikoen oraina eta 
etorkizuna euskarri elektronikoan dagoela, ahaztu gabe oraindik papera ere erabiliko 
dela denbora batez.

Honela defi nit zen da historia klinikoa: paziente bati egiten zaion lagunt za-prozesu 
bakoit zean sort zen diren datuak, balorazioak eta informazioa modu argian eta 
laburrean jaso beharko lituzketen eta pert sona horren osasun-egoera, jasotako 
arreta eta bilakaera klinikoa jasot zen dituzten dokumentuen eta erregistroen sorta. 
Funt zioak, berriz, alor hauetakoak ditu: lagunt za, ikerketa, irakaskunt za, zuzenbi-
dea eta legeak, kudeaketa, lagunt za-kalitatearen etengabeko hobekunt za eta funt s 
historiko-dokumentala.

BOMSen sort zen den dokumentazio klinikoari arau orokor hauek aplikat zen zaizkio:

a) 41/2002 Legearen arabera (2), Pazientearen Autonomiari eta Informazio eta 
Dokumentazio Klinikoaren Arloko Eskubide eta Betebeharrei dagokienaren ara-
bera, datu klinikoak pazientearen jabet zakoak dira, eta Osakidet zaren betebe-
harra da (3) haiek zaint zea eta kont serbat zea, gut xienez, legeak edo indarrean 
dagoen araudiak agint zen duen epeetan. Hori dela eta, dokumentazio klinikoa 
haren erabilera-arauak ezarritako helburuetarako baino ezin da erabili.
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b) Historia kliniko berri bat irekit zen zaio BOMSeko zentroetan lagunt za lehen 
aldiz jasot zen duen paziente orori, eta identifi kazio korporatiboko kode (IKK) 
batekin eta irekit zeko unean esleit zen zaion ordena-zenbaki batekin identifi -
kat zen da.

c) Paziente bakoit zak bere historia klinikoa eta bakarra izan behar du.

d) Dokumentazio klinikoa zaint zea eta kontrolat zea Kudeaketa Sanitarioko Uni-
tateari (KSU) dagokio, zeinak dokumentazio horren mugimendua eta erabilera 
kudeat zen baititu BOMSen zenbait gailuren bidez.

e) Kudeaketa Sanitarioko Unitatea erregelamendu hori betet zearen erant zule da 
Zuzendarit za Medikoaren eta Dokumentazio Historikoko Bat zordearen aurrean, 
eta, beraz, nahikoa ahalmen du han ezarritakoa betet zeko eta betearazteko. 
Topat zen diren irregulartasun guztiak Dokumentazio Klinikoko Bat zordearen 
bidez kudeatuko dira.

f) Historia klinikoak kudeat zeko, datu pert sonalak babesteko indarrean dagoen 
araudia aplikat zen da.

g) Erregelamenduan zehaztutako dokumentazio klinikoa kont sultatu dezakeen 
BOMSeko pert sona orok erregelamenduan jasota dauden arau guztiak bete 
behar ditu.

Zehat zago esateko, profesionalek erregelamenduan zehazten diren alderdi praktikoak 
kontuan izan behar dituzte dokumentazio klinikoaren eguneroko erabileran, bai eta 
haren kudeaketan, kont serbazioan eta biltegirat zean ere.

A) Dokumentazio klinikoaren identifi kazioa

Dokumentazio klinikoak behar bezala identifi katuta egon behar du bere osagai guztietan, 
historia klinikoaren zenbakiaren bidez eta pazientearen izenaren eta bi abizenen bidez, 
baita lagunt za-unitatearen identifi kazioaren bidez ere, hala badagokio. Horretarako, 
dagokion zenbaki korrelatiboa esleit zen zaio historia kliniko berri bakoit zari. Zenbaki 
hori, erroreren bat gertatuz gero, Kudeaketa Sanitarioko Unitateak baino ezin du aldatu.

B) Historia klinikoak betet zea

Historia klinikoetako informazioa BOMSeko Dokumentazio Klinikoko Bat zordeak 
onartutako euskarri eta formatuetan bete behar da. Hori horrela izanik eta pape-
rezko euskarriaren eta euskarri elektronikoaren arteko trant sizio-unea kontuan izanik, 
Bat zordeak arau bat zuk zehaztu ditu bi euskarrietan aplikat zeko:
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– Edukia erregistro-euskarriaren espezifikazioetara egokitu behar da, eta 
irakurt zeko modukoa, egiazkoa, osoa, ordenatua, eguneratua, ulergarria, ego-
kia eta pazientearekiko errespetuzkoa izan behar du.

– Praktika profesionalean modu unibert salean normalizatutako terminologia 
erabili behar da. Laburdurak erabilt zea ezinbestekoa denean, normalean era-
bilt zen direnak erabiliko dira, eta, horrela ez bada, testuan ageri diren lehen 
aldian, ondoan, parentesi artean, esanahi osoa jarriko da.

– Papera erabiliz gero, ez du zuzenketarik edo oharrik izan behar lerro artean, 
eta, euskarri elektronikoan bezala, behar diren zuzenketak ohar arrunt gisa 
adierazi behar dira, baina zuzent zen duten hori identifi katuz.

– Paperaren kasuan, eta idat zi nahi den testua idazteko orri bat nahikoa ez 
denean, mota bereko behar adina inprimaki gehituko dira, eta modu korrelati-
boan zenbakituko eta ordenatuko dira.

– Pixkanaka, tresna informatikoek horretarako aukera ematen dutenean, Doku-
mentazio Klinikoko Bat zordeak zehaztuko du zein dokumentu erregistratuko 
diren euskarri elektronikoan.

Bestetik, historia klinikoko ohar bakoit zak sinadura eta data izan behar ditu (edo 
oharra egin duen profesionala eta eguna elektronikoki erregistratu behar dira), hura 
egin duen pert sona erraz identifi kat zeko. Ohar subjektiboak behar denean historia 
klinikoko gainerakoetatik bereizteko moduan erregistratu behar dira.

C) Papereko dokumentazioaren kont serbazioa, biltegirat zea eta garbiketa

BOMSeko zentro bakoit zean, dokumentazio klinikoaren zerbit zua izango da sort zen 
den dokumentazio osoa kudeat zearen, kont serbat zearen eta zaint zearen erant zule. 
Bestalde, historia klinikoa art xibotik kanpo dagoenean, eskat zailea eta, subsidiarioki, 
hari dagokion lagunt za-unitatea izango dira horren erant zule.

Azken asistent zia-gertakariaren altatik bost urte igarotakoan, dokumentu-mota guz-
tiak garbitu ahal izango dira, Eusko Jaurlarit zaren Historia Klinikoen Dekretuan (4) 
(EJHKD) jasoak izan ezik.

Pazientea hil eta 10 urtera edo historia kliniko hori 15 urtez geldik egon eta gero, 
dokumentazio kliniko osoa sunt si daiteke, EJHKDan (4) ezarritakoaren arabera. 
Hala ere, gorde egin beharko da, Agiri Klinikoak Balorat zeko, Aukerat zeko eta Gar-
bit zeko Bat zordeak (AKBAGABA) ezarritako irizpideen arabera, alderdi hauetarako 
garrant zit sua den dokumentazioa: asistent zia, epidemiologia, ikerketa, art xibo his-
torikoa eta Osasun Sistema Nazionalaren antolaketa eta funt zionamendua. Azkenik, 
dokumentazio klinikoa, behar izanez gero, gorde egin beharko da ondorio judizialeta-
rako, indarrean dagoen araudiaren arabera.
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Garbiketak, lehenik eta behin, BOMSeko Dokumentazio Klinikoko Bat zordeak bai-
mendu behar ditu, eta, gero, Agiri Klinikoak Balorat zeko, Aukerat zeko eta Garbit zeko 
Bat zordeak, eta Garbiketa Agirian dokumentatu behar da prozesu osoa.

D) Historia klinikoko dokumentazio klinikoa kont sultat zea eta erabilt zea.

Kontuan izanda hiru alderditan egituratuta dagoela – historia klinikoak kont sultat zeko 
arauak, zaint za bereziko historia klinikoak eta historia kliniko galduak– eta DBLOk (6) 
osasunaren inguruko datuak babes bereziko datut zat hart zen dituela (7. eta 8. artiku-
luak), datu horiek kont sultat zeko esparru orokorra ezart zen da. Bezeroak eskubidea du 
bere datuen pribatutasun osoa bermatua izateko, PAAOLen (2) jasot zen den bezala.

Historia klinikoak inola ere ezin dira atera zentrotik; salbuespen bakarra da epaile 
batek eskat zea, eta, horrelakoetan, zentroak haren kopia bat gordet zen du. Historia 
klinikoaren dokumentazioa ezin da fotokopiatu ere egin, informazio hori eskat zen 
duten idat ziei erant zuteko ez bada, eta, horrelakoetan, eskaera hori historia klinikoan 
bertan art xibatuta geratuko da. Ematen den informazioa, euskarria edozein delarik 
ere, modu irakurgarrian, terminologia normalizatuan eta unibert salean eta ikurrik eta 
laburdurarik erabili gabe emango da. Epaitegiek, Ert zaint zak, Poliziak eta abarrek 
telefono bidez informazioa eskatuz gero, jarduera-protokolo bat ezarri beharko da 
gizarte-eragile horiekin.

Historia klinikoak kont sultat zeko oro har kontuan izan beharrekoak:

– Kont sultat zeko eskaera Pazientearen eta Erabilt zailearen Arreta Zerbit zuaren 
(PEAZ) bidez egingo da.

– Hauek dira eskat zaileak identifi kat zeko baliozko dokumentu bakarrak: norta-
sun-agiri nazionala, gidabaimena, pasaportea eta ofi zialki aitortutako sinadura 
elektronikoaren ziurtagiria (7 eta 8).

– Zer informazio eskat zen den eta zer asistent zia-gertakaritakoa den adierazi 
behar da eskaeran.

– Eskatutako dokumentazio osoa entregatu behar da, hauek salbu: hirugarrenen 
informazioa duena eta balorazioak eta ohar subjektiboak dituena.

– Eskatutako dokumentazioa 30 egun baino gut xiagoko epean entregatuko da.

Kasu hauek aurreikusten dira, eskat zailearen arabera:

– Pazientearen beraren eskaera.

– Pazienteak baimendutako pert sona bat.

– Pazientea ez den pert sona bat, emant zipatu gabeko adin t xikikoen eta pert sona 
desgaituen kasuan.
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– Osasun Administrazioko mediku edo erizain bat, bere funt zioak gauzat zen.

– Osakidet zatik kanpoko mediku bat, asistent zia-arrazoiengatik

– Establezimendu sanitarioen arduradun den osasuneko profesional bat, adibi-
dez, farmazia-bulego, botika-kut xa, optika, ortopedia edo audioprotesi-esta-
blezimendu batekoa.

– Profesional bat, ikerketa-arrazoiak, emait za-berrikuspena edo kalitatea dela 
medio.

– BOMSeko kudeaketa administratiboko langileak, datu administratiboak direla 
eta.

– Aseguru-et xe bat.

– Epaitegia.

1. Bereziki zaint zeko historia klinikoa

BOMSek historia kliniko (HK) hauek ditu bereziki zaint zekot zat identifi katuak: interes 
bereziko HKak, agintari edo pert sona publikoen HKak, BOMSeko langileen HKak eta 
Zuzendarit zak edo pazienteak berak esplizituki hala sailkat zeko eskatutako HKak.

Historia kliniko horiek paperean badaude, sarbide mugatuko leku espezifi ko batean 
gordeko dira, zentroko gainerako historia klinikoetatik bereizita. Euskarri elektroni-
koan dauden historia klinikoen kasuan, Osakidet zako Erakunde Zentralak ezart zen 
duena beteko da.

2. Galdutako historia klinikoak

Aurkit zen ez den historia kliniko oro bilat zeko, bilaketa sakona egingo da zentroko 
gela guztietan, eta, horrez gain, azkena hura erabili zuen pert sona bilatuko da. Azke-
nean, historia klinikoa aurkit zen ez bada, beste bat egin beharko da, eta pazienteari 
jakinaraziko zaio haren historia galdu egin dela.

8.2.  Datu pert sonalak dituen papereko dokumentazioren tratamenduari 
buruzko BOMS-en segurtasun-dokumentuaren laburpena

Datu pert sonalak dituen paper-formatuko dokumentazio orok BOMSen Segurta-
sun-dokumentuaren eskakizunak bete behar ditu, eta, beraz, haiek kudeat zeko, arau 
hauek aplikatu behar dira (2, 6, 9-12).
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A) Biltegirat zea eta zaint za profesionalaren egunerako jarduera gauzat zean

– Papereko dokumentu guztiak baimendu gabeko pert sonek irakurt zea eragozten 
den lekuetan biltegiratuko dira.

– Profesionalak zaindu behar du bere funt zioak betet zeko erabilt zen duen 
paper-formatuko dokumentazio datu pert sonaldun osoa, art xibatuta ez dagoen 
bitartean (bai saileko art xiboetan, bai art xibo pert sonaletan, hala nola tiraderak 
edo armairuak).

– Datu pert sonalak dituen paper-formatuko dokumentazioa biltegirat zeko leku 
pert sonalak (tiraderak eta/edo armairuak) gilt zaz it xi behar ditu lanpostutik 
urrundu behar duenean eta urrunt ze horrek art xibo-leku horiek ez kontrolat zea 
eragiten duenean. Bereziki, neurri hori bete behar da lanaldia amaitutakoan 
lanpostua uzten denean.

– Ez egin goi-mailako datuak dituzten dokumentuen kopiarik paperean, sarbi-
deak baiment zeko arduradunaren (SBA) baimenik izan ezean.

– Inprimagailuak erabiliz gero, ziurtatu irteera-erretiluan ez dela gerat zen datu 
pert sonalak dituen dokumenturik inprimatuta. Inprimagailuak datu pert sona-
lak kont sultat zeko baimenik ez duten beste erabilt zaile bat zuekin partekat zen 
badira, dokumenturen bat inprimat zen duten erabilt zaile baimenduek inpri-
matu ahala hartu beharko dituzte dokumentuak.

B)  Datu pert sonalak dituen paper-formatuko dokumentazioa OSAKIDETZAk ezarri-

tako irizpideen arabera kudeat zea (3)

– Informazioa biltegirat zea

 o  Historia klinikoak erabilt zen ez direnean, art xiboan gorde behar dira, gilt zapean.

 o  Historia klinikokoak edo espedienteetakoak ez diren eta datu pert sonalak 
dituzten dokumentu inprimatuak leku babestu batean eta gilt zapean gorde 
behar dira, erabilt zen ez diren bitartean.

– Kopia

 o  Kopiak zentroko idazkariak, zeladoreak edo buruak kontrolatuta baino ezin 
dira egin.

 o  Kopiak eta datu pert sonalak dituen dokumentu oro dokumentu-birringailuan 
sunt situ behar dira.

– Datu pert sonalak dituen dokumentazioa kont sultat zea

 o   Langile baimenduek baino ezingo dute kont sultatu (idazkariak, zeladorea, 
zentroko langileak...).
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 o   Art xiboko kont sulten kasuan, dokumentu-kont sultak identifi katuko dira (zein 
erabilt zailek kont sultat zen duen historia klinikoa).

C)  Maila altuko datu pert sonalak dituen automatizatu gabeko dokumentaziorako 

sarbidea

– Sarbideak baiment zeko arduradun eskudunak behar bezala baimendutako lan-
gileek baino ezin dute kont sultatu paper-formatuko dokumentazio klinikoa.

– Art xiborako sarbideen erregistro bat eduki beharko da, eta han jaso paper-for-
matuko dokumentazio-klinikorako egindako sarbide guztiak. Erregistro horre-
tan, datu hauek jasoko dira, gut xienez:

 o  Lortutako dokumentuaren edo dokumentuen erreferent zia-zenbakia.

 o  Dokumentazioa zer egunetan eta zer ordutan kont sultatu den.

 o  Dokumentazioa zer egunetan eta zer ordutan it zuli den (hala badagokio).

 o  Dokumentazioa kont sultatu duen pert sonaren izen-abizenak eta sinadura.

– Sarbideak baiment zeko arduradunak baimendutako langileek baino ezin dute 
kopiatu goi-mailako datu pert sonalak dituen paper-formatuko dokumentazioa. 
Kopia horiek egiteko baimendutako langile horiek behar diren kopiak soilik 
egingo dituzte. Edozein arrazoirengatik aipatutako dokumentazioaren kopia 
gehiago eginen gero, berehala sunt situ behar dira.

– Paper-formatuko dokumentazioa berrikuste- edo izapidet ze-prozesuan dagoen 
bitartean – art xibatu aurretik zein ondoren–, haren ardura duen pert sonak 
zaindu behar du, eta eragot zi egin behar du baimenik gabeko pert sonek 
kont sultat zea.

D) Dokumentazioa biltegirat zeko eta lekuz aldat zeko gailuak

– Datu pert sonalak dituen paper-formatuko dokumentazioa biltegirat zeko, tra-
tamenduaren edozein fasetan, gailuek – esaterako, art xiboek, armairuek eta 
tiraderek– sarrailak izan behar dituzte, eta haiek blokeatuta egon behar dute 
arduradunak dokumentazioa zaindu ezin duenean. Batez ere, lanaldia amait zen 
duenean edo lanpostua ordubetez edo gehiagoz uztera doanean.

– Goi-mailako datu pert sonalak dituen dokumentazioaren tratamenduen kasuan, 
biltegirat ze-gailuak gilt za edo ant zeko mekanismo bidez irekit zeko sistemak 
dituzten ateekin babestutako eremuetan egongo dira. Eremu horiek it xita egon 
behar dute han dauden dokumentuak kont sultatu behar ez direnean.

– Datu pert sonalak dituen dokumentazioa zentro bereko beste lokal bat zuetara 
eraman behar denean, behar bezala baimenduta eta erregistratuta egingo da. 
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Horrez gain, informazioa eskurat zea edo manipulat zea eragot ziko duten segur-
tasun-neurriak bermatu behar dira:

 o  Dokumentazioa lekualdat zeko kaxa normalizatuak segurtasun-gilt zaz edo 
ant zeko sistema batez irekit zeko mekanismo bat duten edukiont zietan sar-
tuko dira.

 o  Dokumentazioa lekuz aldatuko duten langileek sarbideak baiment zeko ardu-
radun eskudunak behar bezala baimenduta egon behar dute. Lekuz aldat zen 
ari diren dokumentazioa langile baimenduen zaint zapean egongo da une oro.

E) Azken xedapena

Dokumentu honetan adierazitakoaz gain eta ospitaleko dokumentazio klinikorako eta 
arreta espezializatu anbulatorioko dokumentazio klinikorako, kontuan hartu beharko 
da BOMSeko (1) Dokumentazio Klinikoko Bat zordeak egindako “Historia klinikoen 
erabilerari buruzko BOMSeko erregelamendua”n ezarritakoa ere.

8.3.  Administrazioko eta aurretiko hit zorduko langileek datuen babesa ber-

mat zeko jarraitu beharreko jarduera-prozeduraren laburpena

Dokumentu hau BOMSeko Dokumentazio Klinikoko Bat zordeak osatutako talde batek 
egin du, eta osasun mentaleko zentroetako aurretiko hit zorduaren eremuko profe-
sionalek parte hartu dute prozesuan. Helburua da datuen babesari buruzko araudia 
egokit zea aurretiko hit zordua ematen duten profesionalen eguneroko egoerara, haiek 
baitira erabilt zaile pazienteek zentroarekin duten lehen kontaktua eta haiei eskat zen 
baitiete informazioa.

A) Telefono-deiei konfi dent zialtasuna bermatuz erant zutea

Kasu hauetan, oso kontuan izan behar da ez dela inolako informaziorik eman behar 
deia egin duena aurrez identifi katu ez bada. Debeku horrek barnean hart zen du 
pert sona bat informazio-sisteman dagoen ala ez esateko debekua ere.

Dei bat jasot zean, deitu duena identifi katu behar da lehenbizi. Horretarako, datu hau 
eskatuko zaio:

– Pazientearen osasun-t xartel indibidualaren zenbakia (OTIa).

– OTIa behar bezala ematen badigu, datu hauek eskatuko dizkiogu:

 o  Izena eta bi abizen
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 o  Jaioteguna

 o  Nortasun agiri nazionala edo pasaportea

 o  Zentroko historia klinikoaren zenbakia.

– Datu hori ez badu, zentrora joateko esango zaio.

– Eskat zen duena kont sultari buruzko argibideren bat bada (data eta/edo ordua), 
jakinaraziko diogu zentroak berak deituko diola fi t xan jarritako zenbakira, infor-
mazio hori emateko.

– Edonola ere, deitu duenak kontaktu-fi t xako daturen bat aldatu nahi badu (tele-
fonoa, helbidea, etab.), jakinaraziko diogu horrelako izapideak zentroan aurrez 
aurre egin behar direla.

– Informazio hau ez da inoiz emango telefonoz:

 o  Paziente bat tratamenduan dagoen ala ez.

 o  Ezin dira eman datu asistent zialak, kont sulta-arrazoiak, diagnostikoak, pro-
ben emait zak eta prozedurak.

 o  Ezin da eman harremanetarako datuei buruzko informaziorik.

 o  Ezin da eman pazienteei eta zentroko profesionalei buruzko inolako informa-
ziorik. Profesional bati buruz galdet zen badigute, honela jokatuko dugu:

   Profesionala zentroan lanean ari bada, lanean ari dela esango diogu.

   Profesionala zentroan ez badago, Pazientearen eta Erabilt zailearen Arreta 
Zerbit zura (PEAZ) bideratuko da deit zailea, eta adieraziko zaio informazio 
hori idat ziz eskatu behar duela.

B) Informazioa eskatuz zentrora joan den pert sona baten eskaerari erant zutea

– Paziente bat bada, haren identitatea egiaztat zeko dokumentua eskatuko zaio 
(NANa, pasaportea, gidabaimena), eta, gero, eskatutako informazioa emango 
zaio.

– Ez bada pazientea, telefonoz deit zen dutenean jarraitu beharreko prozedura 
bera aplikat zen da.

1. Kontuan izan beharreko alderdiak

– Ahal bada, mezurik ez da ut zi behar erant zungailu automatikoan. Ezinbeste-
koa bada, erreferent zia gisa adierazitako telefonoan baino ez da ut zi behar, 
eta adierazi behar da zer medikuren partez deit zen den, zentroa edo zerbit zua 
aipatu gabe.
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– Ez da posta elektronikoa erabili behar pazienteen informazio klinikoa Osa-
kidet zatik kanpo bidalt zeko, ezin baita bermatu datuen konfi dent zialtasuna 
bidalketan.

– Ez dira ahaideen datuak ikertu behar pazientea topat zen saiat zeko.

2. Pazienteari eman dakizkiokeen dokumentuak

– Kont sultara joan izanaren egiaztagiria. Pazienteak berak aurrez aurre aurkeztu 
behar du bere identitatea ziurtat zeko dokumentua, eta egiaztagiria emango 
zaio.

– Txosten klinikoak. Txosten horiek entregat zeko baldint zak:

 o  Asistent ziako profesionalak aurretiko hit zaurreko langileei t xostena emateko 
eskatu badie, langile horiek alderdi hauek kontuan izan beharko dituzte:

   Pazientea bera bada eta 16 urtetik gora baditu, NANa, gidabaimena edo 
pasaportea aurkeztu behar du.

   16 urte baino gehiagoko paziente batek baimendutako pert sona bat bada, 
dokumentu hauek aurkeztu behar ditu:

   -  Bere NANa, gidabaimena edo pasaportea.

   -  Pazienteak sinatutako idat zizko baimena.

   -  Pazientearen NANaren, gidabaimenaren edo pasaportearen kopia.

   16 urte baino gut xiagoko pazientea bada, t xostena gurasoei edo legezko 
ordezkariei eman behar zaie. Haiek dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:

   -  Norberaren NANa, gidabaimena edo pasaportea.

   -  Aita edo ama gisa baiment zen duen familia-liburua edo legezko ordezkari 
gisa ziurtat zen duen dokumentua.

   Pazienteak inor baiment zea eragozten dion desgaitasun fi siko edo psikiko-
ren bat badu, lehen mailako ahaideei eman behar zaie (senarra, emaztea, 
gurasoak edo seme-alabak), dokumentazio hau aurkeztu eta gero:

   -  Pazientea ezgai dela ziurtat zen duen dokumentua.

   -  Ahaidearen NANa, gidabaimena edo pasaportea.

   -  Pazientearen NANa, gidabaimena edo pasaportea (jatorrizkoa, ez kopia).

   -  Lehen mailako ahaidea dela frogat zen duen familia-liburua edo legezko 
ordezkari gisa ziurtat zen duen dokumentua.
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 o  Azken bi kasuetan, egiaztatu beharko da pazienteak ez duela konfi dent zial-
tasun-neurri berezirik.

 o  Pazientea hil bada, t xostenak PEAZ bidez eskatuko dira, eta tratamenduan 
egon den azken gertakariaren alta-t xostena baino ez da emango.

 o  Dokumentazioa jasot zen duen pert sona pazientea bera ez bada, entrega 
sinatu behar du, eta jasot ze-data adierazi.

3. Maiz egiten diren eskaerak

– Nire semea artat zen duen doktorearekin hit z egin nahi nuke. Maiz egiten 
den eskaera da, eta honela erant zun behar zaio: Fit xan egiaztatuko da ea 
zentroko pazientea den eta ea konfi dent zialtasun-neurri berezirik duen. Kon-
tuz ibili behar da inolako informaziorik eman gabe, horrek berak adit zera 
emango bailuke pazientea zentrokoa dela. Deit zen duen pert sonaren iden-
titatea egiaztatutakoan, prozeduraren arabera, jokatu zentroko ohituren ara-
bera (telefono-zenbakia idat ziz, dagokion medikuak deitu diezaion; deia 
pasatuz...).

– Ert zaint zaren komisariatik, Udalt zaingotik, Guardia Zibiletik, epaitegitik... 
deit zen dut, eta paziente baten tratamenduaren arduradunarekin hit z egin 
nahi dut. Horrelakoetan, dagokion asistent zia-arduradunari pasatuko zaio deia 
(zentroko burua, gizarte-langilea…). Aurreko kasuan bezala, ez iman inolako 
informaziorik.

– Zentroko pazientea naiz, eta ez dut gogoan noiz dudan hit zordua. “Telefo-
no-deia”ren ataleko 1. eta 2. puntuetan bezala jokatu.

– Halako pazienteren abokatua naiz, eta hura artat zen duen medikuarekin hit z 
egin nahi nuke (edo t xosten bat eskatu). Jakinarazi beharko zaio horrelako 
eskaerak pazientearen beraren bidez egiten direla.

– Paziente baten ama/aita naiz, eta semearen hit zordua aldatu nahi dut. Identi-
fi katu egin behar da “telefono-deia” ataleko 1. eta 2. puntuetan dioen bezala, 
eta, zalant zaren bat izanez gero, jakinaraziko zaio zentroak berak deituko diola 
erregistratutako harremanetarako telefonora.

8.4.  Datu pert sonalak kont sultatu dit zaketen erabilt zailen datuak babesteko 

antolakunt za-ereduko funt zioak esleit zeko komunikatuaren laburpena

Segurtasun-arauak nahiz datuak babesteari buruz indarrean dagoen legedia apli-
kat zeko unean kontuan izan beharreko alderdi garrant zit suenetako bat da pro-
fesionalen artean hedapen-lana egitea. Hedapen-lan horren barruan eta BOMSen 
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Segurtasun-dokumentuaren azken bert sioa (9) onartutakoan, egitura honetako labur-
pen bat egin zen hedat zeko:

A. Erakunde zentralaren eta BOMSen antolakunt za-ereduaren laburpena.

B. Datu pert sonalak kont sultatu dit zaketen OSAKIDETZAko langile guztiek nahi-
taez bete beharreko arauak.

C. Nahitaez betebeharreko arauak ez betet zeak dituen ondorioak.

D. BOMSek eta OSAKIDETZAk DBEBaren aurrean aitortutako fi t xategien zerrenda.

E. Defi nizioak.

A) Erakunde zentralaren eta BOMSen antolakunt za-ereduaren laburpena
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Antolakunt za-ereduko karguen deskribapena:

– Fit xategien arduraduna. Nortasun juridiko propioa duen erakundea, datu 
pert sonalak dituzten instalazioetako fi t xategi automatizatu guztien azken 
arduraduna.

– Segurtasun Bat zordea. Zuzendarit zent zako eta azpizuzendarit zent zako 
kont sulta- eta lagunt za-organo nagusia da, baita informazioaren eta datuen 
babesaren segurtasunari buruzko erabakiak hart zeko organoa ere. BOMSen, 
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bat zorde hau kide hauek osat zen dute: zuzendari gerentea, zuzendari medikoa, 
Erizaint zako zuzendaria, Ekonomia eta Finant zako zuzendaria, Pert sonaleko 
zuzendaria eta Informatikako burua.

– Segurtasun-arduraduna. Informazioaren segurtasunaren alorrean egiten diren 
ekint zak eta jarduerak koordinat zen ditu. Osakidet zako Erakunde Zentralaren 
kasuan, datu pert sonalak dituzten fi t xategi automatizatu guztiei eragiten die-
ten arauak eta prozedurak defi nit zeaz, ezart zeaz eta gainbegirat zeaz ardurat zen 
da. Zerbit zu-erakundeen segurtasun-arduradunek Osakidet zako Erakunde Zen-
traleko segurtasun-arduradunak koordinatuta jardungo dute.

– Segurtasun-administrat zaileak. Segurtasun-arduradunaren eta sarbideak 
baiment zeko arduradunaren arabera datu pert sonalen osotasuna eta konfi -
dent zialtasuna bermat zeko kontrol-prozedurak aplikat zeaz ardurat zen dena. 
Segurtasun-arduradunak eskuordetuta jardungo dute.

– Sarbideak baiment zeko arduraduna. Informazio-sistemen alderdi operatiboei 
buruz erabakiak hart zeaz ardurat zen da, zerbit zuen ikuspegi funt zionaletik.

 o  Sarbideak baiment zeko arduradunen ordezkaria. Haren helburua da sarbi-
deak baiment zeko arduradunen funt zioa eraginkorragoa egitea. Beren 
funt zionamenduan, azken horien ordez jardungo dute.

Beste kargu bat zuk:

– Tratamendu-eragilea. Osakidet zak bere fi t xategien tratamendu-eragileak izan 
dit zake, eta hala izango da hirugarren erakunde zerbit zu-emaileek Osaki-
det zako fi t xategietako datu pert sonalak kont sultat zen dituztenean zerbit zu 
horiek emateko. Horrelakoetan, bi erakundeek DBLOn jasotako eskakizunak 
betet zen dituen hit zarmen bat sinatu behar dute.

– Informazio-gordet zaileak. Datuak zaint zeaz eta ezarritako espezifi kazioen ara-
bera haiek eskura egon daitezen bermat zeaz arduratuko dira.

– Erabilt zaileak. Beren lanean Osakidet zaren erant zukizun diren datu pert sona-
lak trata edo kont sultatu dit zaketen pert sonak dira.

B)  Datu pert sonalak kont sultatu dit zaketen Osakidet zako langile guztiek nahitaez 

bete beharreko arauak.

– Erabilt zailearen ekipo informatikoa.

 •  Ahal den neurrian, kont sultatu dit zaketen datu pert sonalen konfi dent zialta-
suna babestea, baimendu gabeko jakinarazpenik egin ez dadin edo beste-
lako manipulaziorik edo behar ez bezalako erabilerarik egin ez dadin, datuak 
edozein euskarritan daudela ere.
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 •  Ekipo informatiko bat erabilt zen duenak bermatu behar du erabilt zen eta 
ikusten duen informazioa ezin dutela baimendu gabeko pert sonek ikusi, ez 
beti erabilt zen duen informazioa, ez tarteka erabilt zen duena.

 •  Erabilt zailearen ekipo informatikoari konektatutako pantaila, inprimagailuak 
eta bestelako gailuak, lehentasunez eta ahal den guztietan, konfi dent zialta-
sun hori bermatuko duten tokian egon behar dute fi sikoki.

 •  Erabilt zaileak aldi batez ut zi behar duenean bistarat zeko ordenagailu bat, 
babestutako datuak ez ikusteko moduan ut zi beharko du. Lanaldia amaitu 
duelako ut zi behar badu ekipoa, guztiz it xi behar du sistema-saioa erabilt zai-
leak. Ordenagailua ezin bada it zali, iraupen luzeko prozesu batean ari delako, 
babestutako datuak ez ikusteko moduan ut zi beharko da.

 •  Datu pert sonalak dituzten fi t xategiak ekipo informatikoetako disko lokaletan 
ez uzten saiatu behar da. Oro har, segurtasun-arduradunarekin jarri behar da 
harremanetan, eta hark erabakiko du zerbit zariko zein leku babestutan gordeko 
diren fi t xategi horiek. Ezinbestekoa denean soilik edukiko dira datu pert sona-
lak dituzten fi t xategiak erabilt zaileen ekipo informatikoko disko lokaletan, 
eta, horrelakoetan, legez dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko dira.

 •  Erabilt zaileen ordenagailu pert sonaletan dauden fi t xategi indibidual datu 
pert sonaldunek (Word, Excel, Access…) fi t xategi korporatiboek dituzten 
segurtasun-neurri berak izan behar dituzte. Halaber, hala badagokio, AEPD 
(eta/edo AVPD) elkarteari aitortu beharko zaizkio, eta Segurtasun-dokumen-
tuan erregistratu. Ekint za horiek segurtasun-arduradunarekin koordinatuko 
dira.

 •  Ordenagailu pert sonalak eta ordenagailu eramangarriak babestea eta era-
bilt zea erabilt zaileen ardura da.

– Baliabideen erabilera egokia

Baliabide informatikoak eta komunikazioak laneko zereginetarako soilik daude erabil-
garri. Hori dela eta, langileek betebehar hauek dituzte:

 •  Antibirus-programak eta haien egunerat zeak erabilt zea, behar adina ardura 
hartuz informazio-sistemak babesteko, baimendu gabeko sarbiderik eta era-
bilerarik izan ez dadin, eta maneiat zen duen informazioa hondat zea edo 
bestelako kalteren bat gertat zea eragoztea.

 •  Osakidet zak edo behar bezala baimendutako hornit zaile batek emandako 
software-bert sioak bakarrik erabilt zea, haiek erabilt zeko arauei jarraituz. 
Inola ere ezingo da instalatu programen kopia ilegalik edo irregularrik, ezta 
legez instalatutako programarik ezabatu ere.

 •  Bulegotika-tresnetako kontaktu-agendetan bakarrik sartuko dira pert sonen 
identifi kazio-datuak eta helbideak (Outlooken, adibidez).
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Hori dela eta, hauek debekatuta daude:

 •  Baliabideak erabilt zaile bakoit zaren zereginekin lotuta ez dauden jarduereta-
rako erabilt zea.

 •  Osakidet zak baimendu gabeko jarduerak, ekipoak edo aplikazioak.

 •  Osakidet zarent zat konprometigarriak izan daitezkeen edukiak informazio-sis-
teman edo sare korporatiboan sart zea; adibidez, eduki lizunak, mehat xat zai-
leak, immoralak edo iraingarriak, eta beste bat zuk.

 •  Nahita sart zea programak, birusak, makroak, aplikazioak, ActiveX kontrolak, 
usnariak, crackerrak edo sistema informatikoetan edozein aldaketa edo kalte 
eragin dezakeen edo informazio-lapurreta ekar dezakeen beste edozein gailu 
logiko edo fi siko.

 •  Osakidet zaren baliabide telematikoak hondat zen, aldat zen edo beste modu-
ren batera erabilezin bihurt zen saiat zea.

 •  Sistema informatikoen jarduera-egunkariak distort sionat zen edo falt sut zen 
saiat zea.

– Sareko baliabideak

Erabilt zaileen erant zukizuna da, oro har, ziurtat zea datuak, aplikazioak eta haren 
eskura jarritako gainerako baliabide informatikoak haiek sort zean eta ezart zean hel-
buru zuten prozedurarako baino ez direla erabiliko. Sistema informatikoetarako sarbi-
dea duen inork ez du hau egin behar:

 •  Sare korporatibora konektat zea ahalbidet zen duen edozein komunika-
zio-ekipo baliabide informatikoetara konektatu, dagokion baimenik gabe.

 •  Sare korporatibora konektatu Osakidet zak zehaztu edo eman ez duen beste 
edozein baliabideren bidez, aplikat zeko araudiak ezart zen duena alde batera 
ut zi gabe.

 •  Norberaren edo hirugarrenen informazio-sistemen eremu murriztuetara 
sart zen saiatu, edo esleitu ez zaizkion eremuetara sart zen saiatu.

 •  Gakoak, sistemak edo zifrat ze-algoritmoak edo prozesu telematikoetan esku 
hart zen duen beste segurtasun-elementuren bat deszifrat zen saiatu.

 •  Beste erabilt zaile bat zuen lana oztopa dezaketen programak eduki, garatu 
edo exekutatu, ezta baliabide informatikoak hondatu edo aldatu ere.

– Identifi kazioa eta autentifi kazioa

Erabilt zaileak, informazio-sistemetara sart zeko, sarbide baimendua eduki behar du, oro 
har, erabilt zaile-izenaren eta pasahit zaren araberakoa, eta arau hauek bete behar ditu:
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 •  Ez du inola ere eman behar bere sarbide baimenduaren berri; beraz, saiatuko 
da hirugarrenen aurrean pasahit za ez idazten, edo haien agerian edo eskura 
idat zita ez edukit zen. Erabilt zailearen erant zukizuna izango da bere sarbide 
baimenduaren erabilerarekin lotutako jarduera oro.

 •  Pasahit za aldatu, norbaitek jakin dezakeela uste bada.

 •  Aldian-aldian iraungi egingo da pasahit za, eta beste bat esleitu beharko da. 
Segurtasun handiagoa izateko, pasahit z horrek 40. arauan ezarritako para-
metroak bete behar ditu. Ezin da erabili beste erabilt zaile baten sarbide 
baimendurik, ezta erabilt zaile jabeak baiment zen badu ere.

 •  Pert sona bat ez badago lantokian eta sistemako haren informazioa kont sul-
tatu behar bada, sarbideak baiment zeko arduradunak eska dezake beste lan-
gile bati emateko sarbidea.

– Gorabeheren kudeaketa

 •  Segurtasun-arduradunari ezarritako bideen bitartez eta berehala jakinaraz-
tea informazio-sistemen segurtasunari dagokionez detektat zen den edozein 
gorabehera edo anomalia, P020 prozeduran ezarritakoaren arabera.

 •  Gorabeherat zat jot zen da datuen segurtasunari eragiten dion edo eragin die-
zaiokeen edozein anomalia. Erregistrat zeko unean, gorabehera-mota hauek 
bereizten dira:

 o  Sarbide mugatua modu desegokian erabili delako susmoa.

 o  Datu pert sonalak dituzten euskarri informatikoak galt zea.

 o  Informazio-sistemak datu pert sonaldunak dauzkaten bulegoetara baime-
nik gabe sart zea.

 o  Ekoizpen-datuak zuzenean aldat zea, dagokion baimenarekin, programak 
hut s eginez gero edo beste ezohiko egoera bat zuk gertatuz gero.

 o  Datu pert sonalak berreskurat zeko eskat zea.

 o  Informazioa okerreko hart zaileari bidalt zea.

 o  Informazio konfi dent ziala duten dokumentuak galt zea.

 o  Pert sonak oker identifi kat zea, eta beste ondorio bat zuk eragitea.

 o  Beste bat zuk (behar bezala identifi katuko dira, eta taula honetan sartuko 
dira).

– Euskarrien kudeaketa

Behar bezala baimendutako langileek (euskarriak sart zeko eta aterat zeko prozeduren 
arabera) baino ezin dituzte eskuratu datu pert sonalak dituzten euskarriak. Paragrafo 
hauek behar bezala baimendutako langile horiei bakarrik dagozkie.
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 •  Aurrez aipatutako langile horiek it zuli egin behar dituzte datu pert sonalak 
dituzten euskarriak haiek aldi baterako erabilt zea eragin duten zereginak 
amaitu eta berehala.

 •  Horrez gain, datu pert sonalak dituzten euskarriak leku seguruan eta beti 
gilt zapean gorde behar dituzte erabilt zen ez dituztenean, bereziki lanalditik 
kanpo.

 •  Datu pert sonalak dituzten euskarriek behar bezala identifi katuta egon behar 
dute datu hauek adierazten dituzten (zuzenean edo zeharka) kanpoko etiketa 
batekin, P070 prozeduraren arabera: zer fi t xategi den, zer-nolako datuak 
dituen, zer prozesuk sortu dituen eta noiz sortuak diren.

 •  Fisikoki ezabatu behar dira, berriro erabili aurretik, berrerabilgarriak diren 
informazio-euskarriak eta datu pert sonalen kopiak eduki dituztenak, lehen 
zituzten datuak ezin izan daitezen berreskuratu.

 •  Datu pert sonalak dituzten euskarriak datu horiek eskurat zeko baimenik ez 
duten pert sonek sarbiderik ez duten lekuetan biltegiratu behar dira.

 •  Datu pert sonalak dituzten euskarriak langile baimenduak baino ezin ditu 
atera.

 •  Goi-mailako datu pert sonalak dituzten euskarriak aterat zen direnean, eus-
karriok zifratu egin behar dira, edo haiek garraiat zean informazioa irakurt zeko 
moduan eta manipulat zeko moduan egongo ez dela bermatuko duen beste 
edozein mekanismo erabili behar da.

– Komunikazioak eta mezu elektronikoak

 •  Oro har, debekatuta dago komunikazio-sareen bidez mezu elektronikoak eta 
fi t xategiak bidalt zea, Osakidet zaren eremutik kanpo, datu horien titular ez 
diren hirugarrenei (betiere aipat zen dituzten pert sona fi sikoak identifi kat zeko 
datuak badituzte). Edonola ere, informazio hori nahitaez bidali beharko 
balit z, datuen titular interesatuak berariaz baimenduta bidali beharko 
lit zateke, edo lege mailako arau batek babestuta, larrialdi medikoren bat ez 
bada. Datu pert sonalak hirugarren bati emateko, segurtasun-arduradunari 
jakinarazi behar zaio, dagozkion sarbideak baiment zeko arduradunen bitar-
tez. Eta bereziki jakinarazi behar zaio informazioa hirugarren lurraldeetara 
bidalt zen denean.

 •  Langile baimenduek baino ezin dute atera datu pert sonalak dituen informa-
zioa komunikazio-sareen bidez.

 •  Goi-mailako datu pert sonalak dituen informazioa komunikazio-sareen bidez 
aterat zen denean, informazio hori 10. arauan adierazitako argibideei jarrai-
tuz zifratu behar da.
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 •  Posta elektronikoz edo sare bidezko datu-transferent zia bidez egiten diren 
bidalketak erregistratu egin behar dira, beti identifi katu ahal izan dadin haien 
jatorria, datu-motak, formatua, bidalketa-data eta ordua eta hart zaileak.

– Informazioaren konfi dent zialtasuna

 •  Tratat zen den informazio konfi dent zialarekiko lanbide-sekretua mantent zea. 
Obligazio horrek mugarik gabe iraungo du, baita Osakidet zarekiko harrema-
nak amaitu eta gero ere.

 •  Lanpostuarekin lotutako arrazoiak direla-eta erabilt zaileak edozein mota-
tako euskarrian dagoen informazio konfi dent ziala eskurat zen badu edozein 
baliabideren bidez, ulertuko da jabet za hori aldi baterako dela, isilpean man-
tent zeko obligazioa duela eta horrek ez diola eskubiderik ematen informa-
zio horretaz jabet zeko, haren titular egiteko, haren kopia egiteko edo hura 
banat zeko.

 •  Informazioa modu egokian tratat zea, biltegiratutako datuak aldat zea edo 
hondat zea eragin dezakeen edozein manipulazio saihestuz, eta arauaren aur-
kako edozein portaeraren erant zule eginez.

 •  Osakidet zaren informazio konfi dent ziala ezinbestekoa denean bakarrik era-
bilt zea, eta kontuz ibilt zea eta behar diren neurriak hart zea baimenik ez 
duen edozein pert sonak haiek eskurat zea saihesteko.

 •  Informazio konfi dent ziala sunt sit zea, behin haren bilketaren helbururako 
erabilgarria izateari uzten dionean.

– Hirugarrenei informazioa eskat zea

 •  Informazioa jasot zea eragin duen arrazoirako behar-beharrezkoa denean 
soilik eskat zea datu pert sonalak, informazioaren eta baimenaren print zipio 
legalak kontuan hartuz behar denean.

– Hirugarrenei informazioa transferit zea

 •  Debekatuta dago edozein datu pert sonal hirugarrenei transferit zea, edozein 
baliabideren bidez (paperean, euskarri magnetikoan, elektronikoan eta aba-
rrean), behar bezala baimendutako pert sonei edo erakundeei izan ezik.

– Datuen tratamendu ez-automatizatuari dagokionez

 •  Kontuan hartuta papereko dokumentuek berdin bete behar dituztela Errege-
lamenduaren eskakizunak, inprimagailuen kasuan ziurtatu beharko da datu 
pert sonalak dituen dokumentu inprimaturik ez dela gerat zen inprimagailuan. 
Inprimagailuak datu pert sonalak kont sultat zeko baimenik ez duten beste 
erabilt zaile bat zuekin partekat zen badira, ekipo bakoit zaren erabilt zaileek 
inprimatu ahala hartu beharko dituzte dokumentuak.
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 •  Papereko dokumentu guztiak baimendu gabeko pert sonek irakurt zea eragoz-
ten den lekuetan biltegiratuko dira, eta behar bezala birrinduko dira behar ez 
direnean.

 •  Eguneroko lanak direla-eta lant zen ari den dokumentazio ez-automatizatu 
guztia zaint zea, art xibatuta ez dagoen bitartean (saileko art xiboetan zein 
art xibo pert sonaletan – tiraderetan edo armairuetan–).

 •  Dokumentazio ez-automatizatua biltegirat zeko leku pert sonalak (tirade-
rak eta/edo armairuak) gilt zaz ixtea, lanpostutik urrundu behar denean 
eta urrunt ze horrek art xibo-leku horiek ez kontrolat zea eragiten duenean. 
Bereziki, neurri hori bete behar da lanaldia amaitutakoan lanpostua uzten 
denean.

 •  Dokumentazio ez-automatizatua art xibat zea, Osakidet zak ezarritako irizpi-
deen arabera.

 •  Goi-mailako datuak dituzten dokumentu ez-automatizatuen kopiarik ez egi-
tea, sarbideak baiment zeko arduradunaren (SBA) baimenik izan ezean.

C) Nahitaez bete beharreko arauak ez betet zeak dituen ondorioak

Sekretu-eginbeharra ez betet zea DBLOn zehazten da (6), hainbat artikulutan:

– Arau-hauste oso larria da ideologia, afi liazio sindikal, erlijio eta sinesmenen 
berri ematen duten datu pert sonalak, arrazari, osasunari eta bizit za sexua-
lari erreferent zia egiten diotenak eta pert sona ukituen adostasunik gabe poli-
zia-xedeetarako bildutakoak isilpean gordet zeko betebeharra urrat zea (44.4 b 
artikulua)

– Arau-hauste larria da haiek bilt zeko baliatutako helburu zehat z, esplizitu eta 
legitimoekin eta inguruarekin lotuta egokiak eta beharrezkoak ez diren eta neu-
rrikoak diren datu pert sonalak bilt zea eta tratat zea; datuak bilt zeko baliatutako 
xedearekin bateraezinak diren xedetarako erabilt zea datu pert sonalak; zehat zak 
ez diren edo egunean ez daudenak mantent zea; osorik edo partez zehat zak ez 
diren datu pert sonalak edo osatugabeak ez ezereztat zea; jaso edo erregistratu 
ziren xedetarako beharrezko edo egoki ez direnean EZ ezereztat zea; datuak jaso 
edo erregistrat zeko xedeak betet zeko behar den denbora baino gehiagoz gor-
det zea interesduna nor den jakitea ahalbidet zeko moduan; datuetara sart zeko 
eskubidea ez ahalbidetuz biltegirat zea datu pert sonalak, salbu eta datu horiek 
legearen arabera ezerezten badira; datu pert sonalak lege-iruzurrean, legearen 
aurka edo zilegi ez den moduan bilt zea (44.3 art.).

– Arau-hauste arina da pert sona ukituari datu pert sonalen tratamenduari buruzko 
informazioa emateko eginbeharra ez betet zea, datuak interesdunak berak 
emanda bildu direnean. (44.2. art.)
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D)  BOMSek eta OSAKIDETZAk Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean aitortu-

tako fi t xategien zerrenda.

BOMSek aitortutako fi t xategien zerrenda Arduraduna

Irakaskunt za eta prestakunt za

BOMSeko zuzendari gerentea

Ikerketako azterlanak

Azpiegituren kudeaketa

Gizarte-lagunt zaren kudeaketa

Bideozaint za

PEAZen kudeaketa

Argitalpenen bidalketa

Sarreren eta irteeren erregistroa

Bulegoetara sart zeko kontrola

Kasu psikiatrikoen erregistroa

Osasun mentaleko pazienteen kontrola

Zerbit zuak eta produktuak

Osasun-zerbit zuen kudeaketa

Kontaktuen agenda 

Pazienteen auzi judizialak
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Osakidet zak aitortutako fi t xategien zerrenda Arduraduna

Administrazioarekiko erreklamazioak eta auzi-eskeak Zuzendari nagusia

Historia klinikoa

Osasun Lagunt zako zuzendaria

Minbiziaren ospitale-erregistroa

Hies-kasuen erregistroa eta GIBak eragindako infekzio 
berriak 

At zerapenen kudeaketa

Irakaskunt zako bideograbazioen erregistroa

Pazienteak sailkat zeko sistema

Pazienteen gogobetet ze-inkesta

Lanpostuak aukerat zea eta betet zea

Minbiziaren ospitale-erregistroa

Hart zaileen erregistroa

Tuberkulosiaren erregistroa

Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarra

Hit zorduak

Haurren gorreriaren detekzio goiztiarraren erregistroa

Inoz-Infekzio nosokomiala

Haurren Hort zak Zaint zeko Programa

Birika-hipertent sioaren erregistroa
Osasun Lagunt zako zuzendaria

Tarteko Helburuak Mantent zeko programa

Hornit zaileak Ekonomia eta Finant zetako 
zuzendariaBezeroak

Osakidet zako langileen osasun-erregistroa

Giza Baliabideetako zuzendaria

Giza baliabideen kudeaketa integratua

Material biologikoa erabilt zeagatik izandako istripuen 
erregistroa 

Lanpostuak aukerat zea eta betet zea
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E) Defi nizioak

– Datu pert sonalak.

Legearen defi nizioaren arabera (DBLOko 3.a artikulua): “identifi katuta dauden edo 
identifi kagarri diren pert sona fi sikoen gaineko edozein informazio”. Defi nizio hori 
lege organiko horrek garat zen duen erregelamenduan zehazten da: “Identifi katuta 
dauden edo identifi kagarri diren pert sona fi sikoei buruzko informazioa, dela zenbaki 
bidezkoa, alfabetikoa, grafi koa, fotografi koa, akustikoa edo beste era batekoa”

– Datu pert sonalak dituzten fi t xategiak:

Legearen defi nizioaren arabera (DBLO 3.b artikulua): “datu pert sonalen inguruan 
antolatutako mult zo oro, mult zo hori sortu, biltegiratu, antolatu eta mult zo horretara 
sart zeko modua edo modalitatea edozein dela ere”. Osakidet zak, indarrean dagoen 
legedian ezarritako irizpideak betez, datu pert sonalak dituzten fi t xategiak aitortu ditu.

– Langile behartua:

Atal honetan aipatutako fi t xategietan dauden datu pert sonalen tratamenduaren 
edozein fasetan parte hart zen duen pert sona orok jakin behar du fi t xategi horren ERA-
BILTZAILE gisa jarduten duela (datuak tratat zea da automatizatutako edo automati-
zatu gabeko eragiketa eta prozedura tekniko oro, komunikazio, kont sulta, interkonexio 
eta transferent zietatik ateratako datuak bilt zea, grabat zea, gordet zea, prestat zea, 
eraldat zea, blokeat zea, ezereztea eta lagat zea ahalbidet zen duena). Zehazki, langile 
horiek lanbide-sekretua izan behar dute nahitaez datu horien gainean, eta datu horiek 
gordet zeko eginbeharra ere izango dute. Betebehar horiek bere horretan iraungo dute, 
nahiz eta fi t xategiaren titularrarekin edo, hala denean, arduradunarekin dituzten 
harremanak amaituta egon (DBLO 10. art.).

– Erabilt zaileen betebeharrak:

Erabilt zaileen betebeharrak atal honetan daude jasota: B) Datu pert sonalak kont sul-
tatu dit zaketen Osakidet zako langile guztiek nahitaez bete beharreko arauak.
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G ehien erabilt zen diren laburt zapenak eta 
defi nizioak

1. Laburt zapenak

Hona hemen egileek testuan gehien erabili dituzten laburt zapenak.

AEPD: Datuak Babesteko Espainiako Agent zia

AGE: Auzitegi Gorenaren epaia

AKBAGABA: Agiri Klinikoak Balorat zeko, Aukerat zeko eta Garbit zeko Bat zordea

Art.: Artikulua

BI: Baimen informatua

BOE: Estatuko Aldizkari Ofi ziala

BOMS: Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

DBEB: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

DBLO: 15/1999 Lege Organikoa, 1999ko abenduaren 13koa, Datu Pert sonalak Babes-
teari buruzkoa.

DBLOED: 1720/2007 Errege Dekretua, 2007ko abenduaren 21ekoa, 1999ko Datuak 
Babesteko Lege Organikoa garat zeko arautegia onet si zuena.

DP: Datu pert sonalak

EB: Europar Batasuna

ED: Errege Dekretua

EHAA: Euskal Herriko Agintarit zaren Aldizkaria

EJL: 2/2011 Legea, 2011ko mart xoaren 4koa, Ekonomia Jasangarriari buruzkoa

EZEA: Eskurat zea, zuzent zea, ezereztea eta aurka egitea (horietarako eskubideari egiten 
dio erreferent zia)

HK: Historia klinikoa

HKEJD: Eusko Jaurlarit zaren 38/2012 Dekretua, 2012ko mart xoaren 13koa, historia kli-
nikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren 
arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa.
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KAE: Konstituzio Auzitegiaren epaia

KZ: Kode Zibila

LMA: Lehen mailako arreta

LSSI: 34/2002 Legea, 2002ko uztailaren 11koa, Informazioaren Gizarteko eta Merka-
tarit za Elektronikoko Zerbit zuei buruzkoa.

OG: Osabide Globala

OMZ: Osasun Mentaleko Zentroa

OSN: Osasun Sistema Nazionala

PAAOL: 41/2002 Legea, 2002ko azaroaren 14koa, pazienteen autonomia eta informa-
zio eta dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betebeharrak araut zen 
dituen oinarrizko legea.

SBA: Sarbideak baiment zeko arduraduna

SSZ: Sare sozialeko zerbit zua

ZK: Zigor Kodea

2. Defi nizioak

Testu honetan aztertu diren legeetan gehien erabili diren defi nizioak bildu ditugu. 
DBLOk ezarri zituen ia defi nizio guztiak aldatu egin zituen DBLOEDk; beraz, DBLOE-
Dren defi nizioak, 5.1 eta 5.2 artikuluetan ezart zen direnak, adieraziko ditugu. Interesa 
duenak DBLOEDko 7. artikulua ere kont sultatu dezake; DBLOn ezarritako “jendearen 
esku dauden iturri”en defi nizioak aldat zen ditu hark, eta ez dugu hiztegi honetan 
sartu, horri buruzko artikulu oso bat delako. Terminoak ordena alfabetikoan daude.

TERMINOA DEFINIZIOA

Aldi baterako 

fi t xategia

Erabilt zaileek edo prozesuek sortutako laneko fi t xategiak, beharrezkoak 
direnak noiz edo noizko tratamendu baterako, edo tarteko urrat s gisa 
dena delako tratamendua egiterakoan.

Autentifi kazioa Erabilt zailearen nortasuna benetakoa dela egiaztat zeko prozedura.

Babeskopia Fit xategi automatizatu bateko datuen kopia, datuak berreskurat zeko 
aukera ematen duen euskarri batean egina

Baimendutako 

sarbide

Erabilt zaile bati zenbait baliabide erabili ahal izateko eman zaion bai-
mena. Hala behar duenetan, horren barruan sartuko dira erabilt zaile 
batek, fi t xategiaren edo tratamenduaren arduradunak nahiz segurta-
sun-arduradunak eskuordetuta, izango dituen baimen edo eginkizunak.
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TERMINOA DEFINIZIOA

Baliabidea Informazio-sistema baten osagai den edozein zati

Banant ze-prozedura Banandutako datuak eskurat zeko aukera eskaint zen duen datu 
pert sonalen tratamendu oro.

Datu disoziatua Interesduna edo ukitua identifi kat zeko aukerarik ematen ez duena.

Datu pert sonala Identifikatuta dauden edo identifikagarri diren pert sona fisikoei 
buruzko informazioa, dela zenbaki bidezkoa, alfabetikoa, grafi koa, 
fotografi koa, akustikoa edo beste era batekoa.

Datu pert sonalen 

esportat zailea

Pert sona fi siko edo juridiko publiko edo pribatua izango da, edo admi-
nistrazio-organo bat, Espainian kokatua dagoena, eta, erregelamendu 
honetan xedatutakoaz bat, datu pert sonalak hirugarren herrialde batera 
transferituko dituena.

Datu pert sonalen 

inportat zailea

Datuen nazioarteko transferent zia gertat zen denean, eta datuok 
hirugarren herrialde batera bidalt zen, datu horiek eskurat zen dituen 
pert sona fi siko edo juridikoa, publiko edo pribatua, edo administra-
zioko organoa, eta berdin izango dio tratamenduaren arduraduna den, 
eragilea den edo hirugarren bat den.

Datuak lagat zea 

edo komunikat zea

Datuen berri interesatua ez den beste pert sona bati jakinaraztea era-
gingo duen datu-tratamendua.

Datuen nazioarteko 

transferent zia

Datuen tratamendu mota bat da, datuok Europako Esparru Ekonomi-
kotik kanpora transmitit zea dakarrena, eta berdin dio datuen lagapen 
edo komunikazioa den, edo Espainian kokatuta dagoen fi t xategi-ardu-
radunaren kontura datuak tratat zeko helburua duen.

Datuen 

tratamendua

Datuak eskuratu, grabatu, gorde, landu, aldatu, datuetan sartu, erabili, 
ezereztu edo blokeat zeko edozein eragiketa edo prozedura tekniko, 
automatizatutakoa izan edo ez, edo komunikazio, kont sulta, interkone-
xio eta transferent zien ondorioz datuak lagat zea.

Dokumentua Informazio-sistema baten barruan unitate bereizi moduan era-
bilt zeko modukoa den idazki, grafi ko, soinu, irudi edo beste edozein 
informazio-mota.

Dokumentuak 

transmitit zea

Dokumentu batean dagoen informazioa lekuz aldatu, komunikatu, 
bidali, eman edo zabalt zea.

Erabilt zailea Datuak edo baliabideak erabilt zeko baimena duen subjektua edo 
prozesua. Erabilt zailet zat hartuko dira erabilt zaile fi siko bat identi-
fi katu beharrik izan gabe datu edo baliabideetara sart zeko baimena 
ematen duten prozesuak.

Erabilt zaile-profi la Erabilt zaile-mult zo bati baimendutako sarbidea.
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TERMINOA DEFINIZIOA

Euskarria Datuak edo dokumentuak biltegirat zen dituen objektu fi sikoa, edo 
informazio-sistema batean tratat zeko modukoa den objektua; bertan 
datuak grabatu eta bertatik datuak berreskurat zeko aukera egongo da.

Ezereztea Prozedura bat da, eta horren bidez erant zuleak datuak erabilt zeari 
uzten dio. Ezerezteak datuak blokeat zea eragingo du, eta horrek ondo-
rengoa esan nahi du: datuak identifi katu eta gorde egingo direla, inork 
horiek tratat zeko modurik izan ez dezan, salbuespen bakarra egongo 
den arren, alegia datu horiek administrazio publikoen, auzitegien eta 
epaitegien eskuetan jart zea, datuok tratat zea dela-eta erant zukizunik 
eskat zea dagoen edo ez ikusteko, erant zukizun horiek preskribit zen ez 
duten artean. Epe hori igarotakoan, datuak ezabatu egin beharko dira.

Fit xategi 

ez-automatizatua

Datu pert sonalak bilt zen dituen mult zo oro, baina modu automatizatu 
batean antolatuta egon gabe eta pert sona fi sikoei buruzko irizpide 
zehat zen arabera egituratuta egongo dena, eta aparteko ahaleginik 
egin gabe horietako datu pert sonaletara iristeko aukera eskaint zen 
duena. Berdin dio fi t xategi hori zentralizatua den, deszentralizatua edo 
modu funt zional nahiz geografi ko batean banatuta dagoena.

Fit xategia Datu pert sonalen edozein mult zo antolatu, edozein modutara sortua, 
jasoa, antolatua eta edozein modutara at zi daitekeena.

Fit xategiaren edo 

tratamenduaren 

arduraduna

Pert sona fi siko edo juridikoa, izaera publiko zein pribatukoa, edo admi-
nistrazioko organoa, bere kabuz edo besteren batekin batera tratamen-
duaren helburu, eduki eta erabilerari buruz erabakiko duena, nahiz eta 
materialki egin beharrekoa berak egin ez. Era berean, fi t xategiaren edo 
tratamenduaren arduradun izateko aukera izango dute nortasun juridi-
korik ez duten erakundeek ere, datuen trafi koan subjektu berezitu gisa 
baldin badihardute.

Gorabehera Datuen segurtasunari eragiten dion edo eragin diezaiokeen edozein 
irregulartasun.

Hart zailea edo 

lagapenduna

Datu-transferent zia jasot zen duen edozein pert sona fi siko edo juridiko, 
publiko edo pribatu edo administrazio-organo, edo nortasun juridikorik 
ez izan arren subjektu berezitu gisa diharduen edozein erakunde.

Hirugarrena Pert sona fi siko edo juridikoa, izaera publiko zein pribatukoa, edo admi-
nistrazioko organoa, baina ondorengoetako bat ez dena: ukitua edo 
interesduna, tratamendu- nahiz fi t xategi-arduraduna, tratamendu-era-
gilea, edo tratamendu-arduradunaren edo tratamendu-eragilearen 
zuzeneko agintepean datuak tratat zeko baimena duten pert sonetako 
bat. Era berean, hirugarrenak izateko aukera izango dute nortasun juri-
dikorik ez duten erakundeek ere, datuen trafi koan subjektu berezitu 
gisa baldin badihardute.
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TERMINOA DEFINIZIOA

Identifi kazioa Erabilt zaile baten identitatea zein den ezagut zeko prozedura.

Informazio-sistema Datu pert sonalak tratat zeko erabilt zen diren fi t xategi, tratamendu, 
programa, euskarri eta, hala badagokio, ekipoen mult zoa.

Interesdunaren 

adostasuna

Interesdunaren borondate-adierazpen aske, zalant zarik gabe, zehat z 
eta arrazoitua, bera ukit zen duten datu pert sonalak tratat zeko ados-
tasuna emateko.

Jabet za pribatuko 

fi t xategia

Zuzenbide pribatuaren baitako pert sona, enpresa edo erakundeen 
ardurapekoak diren fit xategiak, eta alde batera ut zita zein den 
horien kapitalaren titularra edo baliabide ekonomikoen jatorria; baita 
zuzenbide publikoko korporazioen ardurapeko fi t xategiak ere, baldin 
eta fi t xategi horiek ez badaude zuzenbide publikoko ahalmenak gau-
zat zeari zorrozki lotuta, korporazio horiei buruzko araubide berezituak 
esandakoaren arabera.

Osasunarekin zeri-

kusia duten datu 

pert sonalak

Pert sona baten garai bateko, oraingo edo etorkizuneko osasun fi siko 
edo mentalari buruzko informazioa. Zehazki esanda, osasunarekin 
zerikusia duten datut zat hartuko dira zenbaterainoko ezintasuna 
duten adierazten duten datuak eta informazio genetikoa ematen 
dutenak.

Pasahit za Isilpeko informazioa, gehienetan karaktere-sorta batek osat zen duena, 
erabilt zaile bat autentifi kat zeko edo baliabide batera iristeko era-
bilt zen dena.

Pert sona 

identifi kagarria

Zuzenean edo zeharka, bere nortasun fi sikoari, fi siologikoari, psiki-
koari, ekonomikoari, kulturalari edo sozialari buruzko edozein informa-
zioren bidez, identifi ka daitekeen pert sona oro. Pert sona fi siko bat ez 
da identifi kagarrit zat joko baldin eta identifi kat zeko proport zioz gain-
diko epeak edo jarduerak behar badira.

Sarbide-kontrola Identitatea egiaztatutakoan datuetara edo baliabideetara iristeko bai-
mena ematen duen mekanismoa.

Segurtasun-ardura-

duna

Tratamendu-kontrolat zaileak segurtasun-agirian ezarritako segurta-
sun-neurriak koordinat zeko izendatutako pert sona edo pert sona-taldea.

Titulartasun publi-

koko fi t xategia

Ondorengoen ardurapekoak direnak: Estatuko organo konstituzionalak 
edo irismen konstituzionala duten organoak; autonomia-erkidegoetan 
estatuko organo horien eginkizunen baliokideak dituzten organoak; 
Lurraldeetako administrazio publikoak edo horiei lotuta dauden edo 
horien menpekoak diren erakundeak; eta zuzenbide publikoko korpo-
razioak, baldin eta horien helburua zuzenbide publikoko ahalmenak 
gauzat zea bada.
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TERMINOA DEFINIZIOA

Tratamendu-

eragilea

Pert sona fi siko edo juridiko publiko edo pribatua izango da, edo 
administrazio-organo bat, bakarka edo beste bat zuekin batera datu 
pert sonalak erabilt zen dituena, tratamendu-eragilearen edo fi t xate-
gi-arduradunaren bidez, lotura juridiko bat egoteagatik; eta lotura 
horrek zerbit zua eskaint zeko jardute-eremua zein izango den mugat zen 
du. Era berean, tratamendu-eragile izateko aukera izango dute nor-
tasun juridikorik ez duten erakundeek ere, datuen trafi koan subjektu 
berezitu gisa baldin badihardute.

Tratamendu-sistema Informazio-sistema bat antolat zeko edo erabilt zeko modua. Tratamen-
du-sistemaren arabera, informazio-sistemak automatizatuak, ez-auto-
matizatuak edo zati batean automatizatuak izango dira.

Ukitua edo 

interesduna

Tratatu beharreko datu pert sonalen titularra den pert sona fi sikoa.
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H istoria Klinikoei eta datu pert sonalei 
buruzko dekalogoa

Atal honetan, historia klinikoen zenbait alderdi, laburbilt zen dira, datu pert sonalen 
babesarekin lotutakoak. Baliteke dekalogo-modura aurkeztu izanak alde batera ut zi 
izana beste alderdi bat zuk. Hauek dira:

 1. Osasun-sistemako profesional guztiok dugu konfi dent zialtasunari eusteko obligazioa.

  o  Tradizioz, sekretu “medikoaz” hit z egin da, baina gaur egun sekretu “partekatua” eta 
“ondorioztatutako” sekretua ere bereizten dira.

  o  Sekretu “partekatu”aren jatorria gaur egungo taldeko lan sanitarioan dago, non hainbat 
profesionalek esku hart zen baitute paziente beraren osasun-arretan eta pazientearen 
historia klinikoa eskuratu behar baitute ahalik eta asistent ziarik onena emateko.

  o  Sekretu “ondorioztatua” lotuta dago langile ez-sanitarioek informazio klinikoko datuak 
eskurat zeko duten aukerarekin, gaur egun osasun-jarduerak duen konplexutasun admi-
nistratibo eta teknikoaren ondorioz. Administrazioko langileak, informatikariak, klini-
ka-lagunt zaileak eta zeladoreak, adibidez.

 2. Historia klinikoan ageri diren datuak pazientearenak dira

  o  Legeak ez du zehazten nor den historia klinikoaren jabea. Betiko eztabaida da: zen-
troarena, profesionalarena edo pazientearena ote den. Legediak zentroari hura zaint zeko 
betebeharra esleit zen dio, profesionalari bere ohar subjektiboen konfi dent zialtasuna 
gordet zeko eskubidea aitort zen dio, baina pazientearen datuekin egindako fi t xategi 
gisa defi nit zen du, eta hura pazienteak eskurat zeko mekanismoak ezart zen ditu.

 3. Historia klinikoa idaztean, baldint za zorrot z bat zuk bete behar dira

  o  Historia klinikoan azalt zen diren datuek egokiak izan behar dute; beraz, pazienteari 
asistent zia emateko balio duten datu guztiak bildu beharko lirateke.

  o  Historia klinikoan azalt zen diren datuek beharrezkoak izan behar dute; beraz, ez da 
bildu behar beharrezkoa ez den daturik.

  o  Historia klinikoan azalt zen diren datuek neurrikoak izan behar dute; beraz, beha-
rrezkoak ez diren aurrekariz betetako historia kliniko bat ez lit zateke kalitateko historia 
kliniko bat izango.



Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoa osasun mentalaren arloan

164

  o  Historia klinikoan azalt zen diren datuek legezko helburuarekin bat egin behar dute; 
beraz, historia klinikoan ez lit zateke bildu behar pazientearen osasunarekin edo hari 
asistent zia ematearekin loturarik ez duen daturik.

  o  Historia klinikoan azalt zen diren datuak legearen barnean eta iruzurrik egin gabe bildu 
behar dira.

 4. Historia klinikoko datuak asistent ziarekin zuzenean lotuta ez dauden helburuetarako era-

bilt zeko, pazientearen baimena behar da

  o  Ikerketa bezalako jardueretarako, informatu egin behar da, eta pazientearen baimena 
lortu.

 5. Pazienteak bere historia klinikoa eskurat zeko eskubidea du

  o  Edozein pazientek du historia klinikoko dokumentazioa eskurat zeko eta hango datuen 
kopia lort zeko eskubidea.

  o  Adibidez, bere datu pert sonalen jatorriari buruz dagoen informazioa eta haiei buruz 
egindako edo aurreikusitako komunikazioak eskurat zea, baita jakitea ere tratat zen ari 
diren eta zein den helburua.

  o  Behar bezala akreditatutako beste pert sona batek ordezkatuta ere egin daiteke, eta 
hark, gainera, pazienteak sinatutako baimena eraman beharko du, eskurat zeko bal-
dint zak modu argi eta zehat zean identifi katuz.

  o  16 urtetik beherako paziente emant zipatu gabekoek, beren historia klinikoa esku-
rat zeko eskubidea erabilt zeko, gurasoen edo lege-ordezkarien berariazko baimena 
behar dute.

  o  Legezko ezgaitasuna duten pazienteetan, lege-ordezkari gisa izendatutako pert sonaren 
bidez eskuratu daiteke.

 6. Ezin zaio pazienteari bere historia klinikoa kont sultan eskura jarri, besterik gabe haren 

eboluzioa irakurriz edo inprimatuz

  o  Paziente batek bere historia klinikoa eskuratu nahi duenean, eskaera bat aurkeztu 
behar du zentroko edo osasun-zerbit zuko arduradunaren aurrean edo, hala badagokio, 
pazienteen arretarako dagokion zerbit zuan, eta zer informazio eskat zen den eta zer 
asistent zia-gertakari den zehaztuz formaliza daiteke.

  o  Historia klinikoa eskaera egiten den egunetik hogeita hamar egun igaro baino lehen 
entregatu behar da, eta, ahal bada, aurrez aurre.

 7. Baliteke historia klinikoek pazienteei jakinarazi behar ez zaizkien edukiak izatea

  o Historia klinikoak eskurat zeko eskubidetik kanpo gerat zen da:

    Premia terapeutiko egiaztatu bat dagoelako mugatu beharreko datuak eskurat zea 
(betiere, profesionalak historia klinikoan adierazi badu egoera hori dagoela eta arra-
zoitu badu)
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    Hirugarren pert sonek historia klinikoan dauden datuen konfi dent zialtasuna man-
tent zeko duten eskubidea urrat zen duten egoerak (datuak pazientearen interes tera-
peutikorako jasoak direnean)

    Profesionalen ohar subjektiboak

 8. Ahaidea izateak ez du ematen pazientearen osasun-datuak jakiteko eskubidea

  o Ahaidetasun-lotura edo izatekozkoa duten pert sonak informatu daitezke, baina soilik 
pazienteak espresuki edo tazituki hala baiment zen badu; beraz, pazientearen irit zia 
jakin behar da.

  o Hori garrant zit sua da, batez ere, ahaideek dei konprometituak edo premiazkoak egiten 
dituztenean, administrazio-langileek erant zun behar baitiete dei horiei.

  o Salbuespen hauetan, ordea, ahaideak informatu daitezke edo informatu behar dira:

     Pazientea, hura artat zen duen fakultatiboaren irit ziz, ez bada gai – bere egoera fi si-
koa edo psikikoa dela medio– informazioa ulert zeko.

    Premia terapeutikoa baldin badago (historia klinikoan adierazi behar da).

    Legezko ordezkariari: Pazientea desgaitua baldin bada, edo emant zipatu gabeko 
adingabea. Hala eta guztiz ere, pazienteari ere eman behar zaio informazioa, haren 
ulert zeko gaitasunera egokituta betiere.

 9. Hildako pazienteen ahaideek eskubidea dute historia klinikoa eskurat zeko

    Pazienteek historia klinikoak eskurat zeko aurreikusitako bideei jarraitu behar diete, 
eta ez zaie emango ez ohar subjektiborik, ez historia klinikoan dauden datuen kon-
fi dent zialtasuna gordet zeko hirugarren pert sonek duten eskubidea urrat zen duen 
daturik.

    Pazientearen datu intimoak ere ez zaizkie emango.

 10. Egunean egon behar da datuen babesari buruzko betebeharrei dagokienez

  o Datuen konfi dent zialtasuna legedi penalak, zibilak, administratiboak eta laboralak 
babestutako eskubide bat da; garrant zi handikoa da, beraz.

  o Gai honek duen garrant ziaz jabet zeaz gain, osasungint zako langileek gogoan izan behar 
dute balitekeela araudian aldaketak egitea, eskubide horren babesa, profesionalen 
zeregina, haien betebeharrak eta gai horretan segurtasunez moldat zeko duten modua 
argit zeko ere.

  o Horregatik guztiagatik, datuen babesaren gaian ere oso garrant zit sua da etengabeko 
prestakunt za.




