Ikerlan–Ikerketa
Tratamenduaren arduraduna
Segurtasuneko Sailburuordetza – Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroa (EPDPZ),
Segurtasun Saila
Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba
Telefonoa: 945 018 000
Web-orria: http://euskadi.eus

Datuak babesteko ordezkaria
Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroa (EPDPZ)
Larrauri Mendotxe Bidea 18. 48950.- Erandio, Bizkaia
dpd-dbo@ertzaintza.eus

Tratamenduaren helburua
Egindako jarduketak eta polizia-ikerketari buruzko datuak kudeatzea eta koordinatzea.

Oinarri juridikoa








Tratamendua beharrezkoa izatea aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
Tratamendua beharrezkoa izatea interes publikoaren aldeko eginkizun bat betetzeko edo
tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
Maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoan, Arau-hauste penalak prebenitzeko,
detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu
pertsonalak babesteari buruzkoan, aurreikusitako helburuak betetzeko tratamendua.
1/2020 Legegintzako Dekretua, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren
Legearen testu bategina onartzen duena.
1882ko irailaren 14ko Errege Dekretuaren bidez onartutako Prozedura Kriminalaren Legea.
4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.

Gordetzeko epea
Datuak jasotzea eragin zuten helburuak bete arte behar den denboran. Orokorrean, datuak
ezabatzeko gehieneko epea hogei urtekoa izango da, tartean honako egoera hauetako bat gertatu
ezean: ikerketak irekita egotea edo preskribatu gabeko delituak egotea, zigorraren exekuzioa
amaitu gabe egotea, berrerortzea, biktimak babestu beharra edo arrazoitutako bestelako egoerak
(7/2021 LOren 8. art.). Era berean, artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa
izango da aplikatzekoa.

Interesdunen kategoriak
7/2021 LOren 9. artikuluan ezarritako kategoriak, bereziki:







Ustezko delitu batean inplikatutako pertsonak edo organizazioak –ikertuak, atxilotuak,
susmagarriak,…–.
Biktimak edo eraginpeko pertsonak –salatzaileak, kaltetuak,…–.
Inplikatutako hirugarren pertsonak –lekukoak, harremanetarako pertsonak edo erakundeak
edo kidekoak, informatzaileak,…–.
Kontrolatutako telefonoen titularrak, epailearen baimenaren bidez.
Ertzainak.
Polizia-jarduketekin zerikusia duten datuak –ikerketak, komunikazioen kontrola, iturrien
informazioa,…–.

Hartzaileen kategoriak (Datuak jakinaraztea)




Segurtasun Indar eta Kidegoak.
Epaitegiak, Auzitegiak eta Ministerio Fiskala.
Legeak baimentzen duenean, eskuduna den beste edozein erakunde.

Datuen kategoriak









Identifikazio-datuak.
Grabazioak: irudia eta soinua.
Argazkiak.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Datu bereziak, 7/2021 LOren 13. artikuluaren arabera.
Polizia-jarduketei eta -eginbideei buruzko datuak, bai eta ikerketen jarraipenari buruzkoak
ere.
Giza eta material baliabideen kudeaketari buruzko datuak.
Jarduketan parte hartu duten Ertzaintzako kideen datu profesionalak.

Nazioarteko transferentziak
Gaian eskumena duten nazioarteko erakundeetara, indarrean dauden hitzarmenetan eta itunetan
oinarrituta.

Segurtasun-neurriak
Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren, Administrazio
Elektronikoaren esparruko Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duenaren, II. Eranskinean
(Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

