
 
 

4. Segurtasuna  
4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala 
 

1. Zer da identitate digitala? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Pertsona edo erakunde bati buruzko datu-multzoa, Internet bidez, modu 
publikoan eskura daitezkeenak. 
b. Identitate fisikoari edo analogikoari buruzko informazioa barne hartzen du, 
baina webgunean adierazten eta garatzen da. 
c. Identitate zatikatua eta anitza da, profil desberdinez osatua, ingurunearen 
edo testuinguruaren arabera. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
2. Identitate digitalari buruzko baieztapen hauetatik, zein da FALTSUA? 
Aukeratu erantzun bakarra 

a. Gure nortasuna webean proiektatzen dugun heinean eraikitzen da, batez 
ere sare sozialetan. 
b. Identitate hori etengabe aldatzen da, informazio-fluxu etengabe batetik 
abiatuta konformatzen baita. 
c. Mundu digitalean du eragina, baina ez zure eguneroko bizitzan. 
d. Baliotsua da, web-ean transakzioak egiteko beharrezko konfiantza eta 
aurresangarritasuna sortzen duelako. 
 
3. Ezaugarri hauetatik, zein EZ dagokio identitate digitalari: Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Baliotsua eta erreala. 
b. Soziala. 
c. Objektiboa. 
d. Erreferentziala. 
 
4. Identitate digitala konposatua dela esaten da: Aukeratu erantzun 
bakarra 
a. Elkarren artean loturarik ez duten profil, nick eta avatar desberdinek 
osatzen dute. 
b. Hainbat web ingurunetan banatzen da (blogak, txatak, sare sozialak, 
etab.). 
c. Pertsonak berak eta hirugarrenek ematen dituztenez datuez osatzen da. 
d. Pertsonen arteko harremanen mosaiko gisa eratzen da. 
 



 
 

5. Phishing-ak... Aukeratu erantzun bakarra 

a. Informazio pertsonala modu engainagarrian lortzeko gehiegikeri 
informatikoa da. 
b. Mezu edo deien bidez jarduten du non, legezko erakunde legitimo bat 
ordezkatzen duen 
c. Bankuko datuak lortzen saiatzen da. 
d. Guztiak dira zuzenak 
 

6. Ondorengo gomendioetatik, zein EZ duzu jarraitu behar zure nortasun 
digitala zaintzeko? Aukeratu erantzun bat 

a. Oso zuhurra izan zaitez Interneten argitaratzen dituzun argazki edo 
bideoekin, fisikoki identifikatzen baitzaituzte. 
b. Lokalizazio-datuen erabilera behar-beharrezkoak diren aplikazioetara 
mugatu. 
c. Zure informazio pertsonalaren dibulgazio-maila beste pertsona batzuekiko 
harreman-motara egokitu . 
d. Soilik, ziurtagiri digitala duten hirugarrenen aplikazioetara eman sarbidea. 

 
7. Pribatutasun-politika bat da… Aukeratu erantzun bakarra 

a. Legezko dokumentu bat, non zerbitzu digital batek erabiltzaileak emandako 
informazioari emango dion erabilera ezartzen den. 
b. Datuak zein pribatutasun-mailarekin tratatuko diren jakinarazten duen 
dokumentua. 
c. Informazioaren Gizarteari eta Datuen Tratamenduari buruzko Europako 
Gomendioaren legezko betebehar bat. 
d. Erabiltzaileek zerbitzu digital batek eskaintzen dituen edukiak eta irudiak 
nola erabil ditzaketen azaltzen duen dokumentua. 
 
8. Nola saihestu dezakezu zure nabigazio-datuen arakatzea webean 
nabigatzean? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Arakatzea ahalbidetzen ez duen nabigatzaile bat erabiliz, SeekWorld, 
adibidez. 
b. Inola ere ez. Ezinezkoa da gure datuak ez arakatzea. 
c. Arakatzea ahalbidetzen ez duen nabigatzaile bat erabiliz, Epic Privacy 
Browser kasu. 
d. Nabigatzaile guztietan eskuragarri dagoen “non-public-data” aukera 
erabiliz. 
 



 
 

9. Nola babes ditzakezu zure datu pertsonalak Interneten? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Posta elektronikoetan sartutako esteken bidez informazio pribatua 
eskatzen duten webguneetan ez sartzea. 
b. Aplikazio guztietarako zenbakiak, letrak eta sinboloak konbinatzen dituen 
pasahitz seguru bakarra erabiliz. 
c. Wifi sare publikoak erabiliz, seguruak baitira. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
10. Nola babes ditzakezu zure datu pertsonalak sare sozialetan? 
Aukeratu erantzun bakarra 
a. Informazioa soilik konfiantzazko sare sozialetan argitaratzen, hala nola 
Facebooken edo Twitterren. 
b. Sare sozialek ematen dituzten pribatutasun-aukerak konfiguratuz. 
c. Argazki pertsonalik inoiz ez partekatuz. 
d. Sare sozialetako aplikazioen informazio pertsonalaren blokeoa aktibatuz. 
 
11. Zure datuak babesteko garrantzitsuena da... Aukeratu erantzun 
bakarra 
a. Erabiltzen dituzun zerbitzu edo aplikazioen segurtasun-aukerak modu 
egokian konfiguratzea. 
b. Wifi sare publikoak ez erabiltzea datu pertsonalak ematea eskatzen duten 
eragiketetan. 
c. Orri fidagarriak aukeratu, webgunearen benetakotasunaren ziurtagiri 
digitala duten URL seguruekin. 
d. Guztiak dira zuzenak. 
 
12. Nola dakizu webgune batek konexio segurua duela? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Lagun batek gomendatzen badit. 
b. Helbide-barran hirusta bat agertzen bada. 
c. Helbide-barran https protokoloa eta giltzarrapo bat agertzen bada. 
d. .es-en amaitzen den helbide bat bada. 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. Segurua al da wifi sare publiko bat erabiltzea online erosketa bat 
egiteko? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Bai, datu gehiago eskuratu ahal izango dudalako. 
b. Bai, ordaintzeko pasabidearekiko konexioa azkarragoa delako. 
c. Ez, litekeena, datu-trukea geldiarazi eta iruzurrezko jardueretarako 
aprobetxatzea da. 
d. Ez, transakzio komertzialek ez dutelako uzten sare publikoen bidez datuak 
trukatzen 
 
14. Webgune baten bidez erosi aurretik, zer egiaztatu behar duzu? 
Aukeratu erantzun bakarra 

a. Webgune ofiziala izatea, konfiantzazkoa eta ospe egiaztatua duena. 
b. Datuen babesari, harremanetarako datuei, salmenta-baldintzei, bidalketei, 
itzulketei edo erreklamazioei eta legezko erreferentziei buruzko informazioa. 
c. Erantzun guztiak zuzenak dira. 
d. Webgunearen pribatutasun-politika, gure datu pertsonalak nori emango 
dizkiogun jakiteko. 
 
15. Segurua al da ordainketa-metodoa gordetzea? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Bai, ordenagailuan tokian gordeta geratzen diren datuak direlako. 
b. Bai, amaitzean saioa itxi behar delako webgunean. 
c. Soilik, erabiltzaile-kontuak pasahitz sendoa izateari buruzko segurtasun-
gomendioak jarraitzen baditu eta webguneak egiaztapen bikoitza badu 
ordaintzeko orduan 
d. Ordainketa, kreditu-txartel batekin bakarrik egiten bada, eta ez zordunketa-
txartel batekin. 
 
16. Webguneetako komunikazio komertzialei dagokienez... Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Webguneko informazio guztia bidal dezakete zure posta elektronikora, zure 
baimenik gabe. 
b. Zure baimena behar dute, eskaintzarik onenak bakarrik bidaliz, baina baja 
emateko aukerarik gabe. 
c. Zure baimena izan behar dute, eta baja emateko prozedura erraza eta 
doakoa. 
d. Zure posta elektronikora webguneko eskaintzarik onenak bakarrik bidal 
ditzakezu, zure baimenik gabe. 
 



 
 

17.  Nahi ez den publizitatetzat jotzen da... Aukeratu erantzun bakarra 

a. Posta elektronikoz iristen dena bakarrik 
b. Zabaltzen diren laster-leihoetan bideo formatuan agertzen dena. 
c. Inbaditzailea eta gogaikarria dena nahiz eremu pribatuan eragiten duen oro 
d. Publizitate subliminala, oso leku ikusgarrietan agertzen bada bakarrik. 
 
18. Nahi ez duzun publizitatea jaso dezakezu ondorengo bideetatik. 
Aukeratu erantzun OKERRA 

a. Webguneetako bannerretan. 
b. Zabaltzen diren laster-leihoetatik. 
c. Dokumentu ofizialetan, modu disimulatuan. 
d. Bilaketa baten emaitzak balira bezala agertzen diren iragarki ezkutuak. 
 
19. Zeharkako publizitateak... Aukeratu erantzun bakarra 
 
a. Kontsumitzaile bakoitzari, pertsonalki zuzentzen zaio. 
b. Sare sozialetako influencer-en bideoetan agertzen da 
c. Ez da komunikabide orokor bat. 
d. Ez dute inoiz marken babesik izaten. 
 
20. Iragarki pertsonalizatuak bidaltzeko asmoz, enpresek... Aukeratu 
erantzun bakarra 
 
a. Sare sozialen erabiltzaileen mugimenduei soilik erreparatzen diete. 
b. Posta elektronikoa erabiltzen dute lehentasunezko bidalketa-bide bezala. 
c. Gure datu pertsonalak bildu eta erabilera-profilak sortzen dituzte 
d. Erabiltzaileen interesak bisitatzen dituzten webguneen arabera bakarrik 
baloratzen dituzte. 
 

21. Nahi ez duzun publizitatea mugatu nahi baduzu... Aukeratu erantzun 
OKERRA 
 
a. Sare sozial nagusietako iragarkien konfigurazioa behar bezala kudeatu. 
b. Publizitaterik gabeko edo abusu gutxiagoko publizitatea duten Interneteko 
guneak aukeratu. 
c. Iragarkien blokeatzaileak erabili. 
d. Eskatzen zaizkizun baimen-lauki guztiak onartu. 
 



 
 

22. Nahi ez duzun publizitatea murriztu nahi baduzu... Aukeratu erantzun 
bakarra 
 
a. Eman izena Robinson zerrendan. 
b. Ez eman baimenik onarpen-botoien gainean agertzen diren lauki guztiei. 
c. Zure datuak publizitate-helburuekin erabiltzeari uko egiteko eskubidea 
erabili 
d. Erantzun guztiak zuzenak dira 
 
23. Ba al dago Interneten intimitatearen eta pribatutasunaren babesa 
arautzen duen Espainiako legeriarik? Aukeratu erantzun bakarra 
 
a. Ez, intimitatearen eta pribatutasunaren babesa Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsalean baino ez dago jasota. 
b. Bai, Interneteko intimitatearen eta pribatutasunaren babesa 1978ko 
Espainiako Konstituzioan jasota dago. 
c. Bai, Interneten intimitatea eta pribatutasuna babestea Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Legearen bidez bermatzen da. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
24. Interneteko intimitaterako eta pribatutasunerako eskubidea babesten 
duen legediak besteena ere babesten du? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Ez, intimitatea eta pribatutasuna babestea ez da eskubide bat. 

b. Ez, legeriak ezin du pribatutasuna eta intimitatea bermatu Interneten, hori, 
oinarrizko eskubidea den adierazpen askatasunaren aurkakoa izango 
litzatekeelako. 
c. Bai, Interneteko intimitateari eta pribatutasunari buruzko legediak zure eta 
besteen eskubideak babesten ditu, beraz, guztiok konprometitzen gaitu. 
d. Bai, elkarrekiko eskubide soziala delako. 
 
25. Ba al dago Interneteko portaera arautzen duen legerik? Aukeratu 
erantzun bakarra 

 
a. Bai, Europar Batasuneko legediak Internet erabiltzen duten pertsonen 
portaera egokia bermatzen du. 
b. Bai, Interneteko intimitatea eta pribatutasuna babesten dituen legediak 
sarea erabiltzen duten pertsonen portaera ere arautzen du. 
c. Ez, inork inposatu gabe hartzen diren akordioak besterik ez daude, eta 
gehienek errespetatzen dituzte komunikazioa errazten dutelako. 
d. Ez, Interneten edozein portaera onargarria da. 



 
 

26. Ondorengo arauetatik, zein ezin da netiketatzat hartu? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Ez argitaratu inoiz beste pertsona batzuei buruzko daturik, argazkirik, 
bideorik edo informaziorik bere baimenik gabe. 
b. Errespetatu besteen erabakiak zure adiskidetasun-eskaerak, 
ekitaldietarako gonbidapenak, taldeak eta abar kontutan hartzen ez 
badituzte... 
c. Facebookeko zure lagunen baimena duzula ziurtatu sare sozial honetan 
albiste bat partekatu aurretik. 
d. Beste pertsona batzuek igotako argazkiak etiketatu aurretik baimena 
eskatu. 
 

27. Datuak eskuratzeko eskubidea zertan datza? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Zure datu pertsonalak enpresa edo erakunde batek tratatzen dituen 
jakiteko eskubidea da. 
b. Zure datu okerrak edo osatugabeak aldatzeko eskatzeko eskubidea da. 
c. Kasu jakin batzuetan zure datu pertsonalen tratamendua egiteari aurka 
egiteko eskubidea da. 
d. Desegokiak edo gehiegizkoak diren zure datu pertsonalak baliogabetzea 
eskatzeko eskubidea da. 
 
28. Helbidea aldatu baduzu eta enpresak edo erakundeak duen helbidea 
aurrekoa bada, eskubidea al duzu enpresari edo erakundeari helbidea 
zuzentzeko eskatzeko? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Behar bezala justifikatutako larritasun bereziko kasuetan bakarrik, hala 
nola genero-indarkeriako egoeretan 
b. Bai, baldin eta dagokion egiaztagiriak aurkezten badituzu. 
c. Datu okerrek hirugarrenen eskubideei eragiten dietenean bakarrik 
d. Bai, baina Datuak Babesteko Estatuko Agentziara jo behar duzu, honek 
izapidetuko baitu eskaera. 
 

 

 

 



 
 

29. Zein kasutan erabil dezakezu aurka egiteko eskubidea? Aukeratu 
erantzun okerra 

a. Zure egoera pertsonal zehatzari buruzko arrazoi legitimoa eta oinarritua 
dagoenean. 
b. Helburua publizitate eta prospekzio komertzialeko jarduerak egitea denean 
c. Tratamenduaren helburua, zure datu pertsonalen tratamendu 
automatizatuan soilik oinarritutako zuri buruzko erabaki bat hartzea denean  
d. Datuak okerrak direla uste duzunean 
 
30. Datuak ezabatzeko edo ezerezteko eskubidea erabiltzen baduzu, zein 
unetan ezabatzen dira behin betiko zure datuak? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Berehala, eskaera aurkezteko unean 
b. Gehienez ere 10 egun balioduneko epean. 
c. Herri-administrazioek, epaileek eta auzitegiek izan ditzaketen 
erantzukizunei erantzuteko epea bete ondoren 
d. Zure datuak hirugarren bati jakinarazi bazaizkio, zure datuen 
tratamenduaren arduradunak hirugarren horri jakinarazi eta 10 egunera. 
 

31. Zertan datza "ahazteko eskubidea"? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Interneteko bilatzaileei zure informazioa zabaltzea galarazteko eskatzeko 
eskubidea da, baldin eta zaharkitua badago edo garrantzi edo interes 
publikorik ez badu. 
b. Interneteko edozein lekutan zuri buruzko edozein aipamen ezabatzeko 
eskubidea da. 
c. Enpresa eta erakundeei zuri buruz duten informazioa Interneten ez 
zabaltzeko eskatzeko eskubidea da. 
d. Desegokiak edo gehiegizkoak diren zure datu pertsonalak ezerezteko 
eskatzeko eskubidea da. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32. Sare sozial batean baja ematea erabakitzen baduzu, jardueran zehar 
eman dituzun datuen kopia bat lortzeko eskubidea al duzu? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Behar bezala justifikatutako larritasun bereziko kasuetan bakarrik, hala 
nola genero-indarkeriako egoeretan. 
b. Bai, edozein kasutan 
c. Ez, baina zure datuak ezabatzeko eskatzeko eskubidea duzu 
d. Ez, baina zure datuak bilaketa-emaitzetan ez agertzea eskatzeko 
eskubidea duzu 
 
33. Aseguru mediko bat eskatzen baduzu eta osasun-arrazoiengatik 
ukatzen badizute, datu-baseetan dagoen zure informazioan soilik 
oinarrituta, zure eskubideen aurka egiten ari al da? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Aldez aurretik "ahazteko eskubidea" erabili badut soilik. 
b. Datu okerrak edo osatugabeak badira bakarrik. 
c. Ez, baina zure datuak berrikusi eta zuzentzeko eskatzeko eskubidea duzu 
d. Bai, nire banakako erabaki automatizaturik ez izateko eskubidearen aurka 
egiten ari da. 
  



 
 

4. Segurtasuna 
4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala 
1. Zer da identitate digitala? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Pertsona edo erakunde bati buruzko datu-multzoa, Internet bidez, modu 
publikoan eskura daitezkeenak. 
b. Identitate fisikoari edo analogikoari buruzko informazioa barne hartzen du, 
baina webgunean adierazten eta garatzen da. 
c. Identitate zatikatua eta anitza da, profil desberdinez osatua, ingurunearen 
edo testuinguruaren arabera. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
2. Identitate digitalari buruzko baieztapen hauetatik, zein da FALTSUA? 
Aukeratu erantzun bakarra 

a. Gure nortasuna webean proiektatzen dugun heinean eraikitzen da, batez 
ere sare sozialetan. 
b. Identitate hori etengabe aldatzen da, informazio-fluxu etengabe batetik 
abiatuta konformatzen baita. 
c. Mundu digitalean du eragina, baina ez zure eguneroko bizitzan. 
d. Baliotsua da, web-ean transakzioak egiteko beharrezko konfiantza eta 
aurresangarritasuna sortzen duelako. 
 
3. Ezaugarri hauetatik, zein EZ dagokio identitate digitalari: Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Baliotsua eta erreala. 
b. Soziala. 
c. Objektiboa. 
d. Erreferentziala. 
 
4. Identitate digitala konposatua dela esaten da: Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Elkarren artean loturarik ez duten profil, nick eta avatar desberdinek 
osatzen dute. 
b. Hainbat web ingurunetan banatzen da (blogak, txatak, sare sozialak, 
etab.). 
c. Pertsonak berak eta hirugarrenek ematen dituztenez datuez osatzen da. 
d. Pertsonen arteko harremanen mosaiko gisa eratzen da. 
 



 
 

5. Phishing-ak... Aukeratu erantzun bakarra 

a. Informazio pertsonala modu engainagarrian lortzeko gehiegikeri 
informatikoa da. 
b. Mezu edo deien bidez jarduten du non, legezko erakunde legitimo bat 
ordezkatzen duen 
c. Bankuko datuak lortzen saiatzen da. 
d. Guztiak dira zuzenak 
 

6. Ondorengo gomendioetatik, zein EZ duzu jarraitu behar zure nortasun 
digitala zaintzeko? Aukeratu erantzun bat 
 
a. Oso zuhurra izan zaitez Interneten argitaratzen dituzun argazki edo 
bideoekin, fisikoki identifikatzen baitzaituzte. 
b. Lokalizazio-datuen erabilera behar-beharrezkoak diren aplikazioetara 
mugatu. 
c. Zure informazio pertsonalaren dibulgazio-maila beste pertsona batzuekiko 
harreman-motara egokitu . 
d. Soilik, ziurtagiri digitala duten hirugarrenen aplikazioetara eman sarbidea. 

 
7. Pribatutasun-politika bat da… Aukeratu erantzun bakarra 

a. Legezko dokumentu bat, non zerbitzu digital batek erabiltzaileak emandako 
informazioari emango dion erabilera ezartzen den. 
b. Datuak zein pribatutasun-mailarekin tratatuko diren jakinarazten duen 
dokumentua. 
c. Informazioaren Gizarteari eta Datuen Tratamenduari buruzko Europako 
Gomendioaren legezko betebehar bat. 
d. Erabiltzaileek zerbitzu digital batek eskaintzen dituen edukiak eta irudiak 
nola erabil ditzaketen azaltzen duen dokumentua. 
 
8. Nola saihestu dezakezu zure nabigazio-datuen arakatzea webean 
nabigatzean? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Arakatzea ahalbidetzen ez duen nabigatzaile bat erabiliz, SeekWorld, 
adibidez. 

b. Inola ere ez. Ezinezkoa da gure datuak ez arakatzea. 
c. Arakatzea ahalbidetzen ez duen nabigatzaile bat erabiliz, Epic Privacy 
Browser kasu. 
d. Nabigatzaile guztietan eskuragarri dagoen “non-public-data” aukera 
erabiliz. 
 



 
 

9. Nola babes ditzakezu zure datu pertsonalak Interneten? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Posta elektronikoetan sartutako esteken bidez informazio pribatua 
eskatzen duten webguneetan ez sartzea. 
b. Aplikazio guztietarako zenbakiak, letrak eta sinboloak konbinatzen dituen 
pasahitz seguru bakarra erabiliz. 
c. Wifi sare publikoak erabiliz, seguruak baitira. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
10. Nola babes ditzakezu zure datu pertsonalak sare sozialetan? 
Aukeratu erantzun bakarra 
a. Informazioa soilik konfiantzazko sare sozialetan argitaratzen, hala nola 
Facebooken edo Twitterren. 
b. Sare sozialek ematen dituzten pribatutasun-aukerak konfiguratuz. 
c. Argazki pertsonalik inoiz ez partekatuz. 
d. Sare sozialetako aplikazioen informazio pertsonalaren blokeoa aktibatuz. 
 
11. Zure datuak babesteko garrantzitsuena da... Aukeratu erantzun 
bakarra 
 
a. Erabiltzen dituzun zerbitzu edo aplikazioen segurtasun-aukerak modu 
egokian konfiguratzea. 
b. Wifi sare publikoak ez erabiltzea datu pertsonalak ematea eskatzen duten 
eragiketetan. 
c. Orri fidagarriak aukeratu, webgunearen benetakotasunaren ziurtagiri 
digitala duten URL seguruekin. 
d. Guztiak dira zuzenak. 
 
12. Nola dakizu webgune batek konexio segurua duela? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Lagun batek gomendatzen badit. 
b. Helbide-barran hirusta bat agertzen bada. 
c. Helbide-barran https protokoloa eta giltzarrapo bat agertzen bada. 
d. .es-en amaitzen den helbide bat bada. 
 
 
 
 
 



 
 

13. Segurua al da wifi sare publiko bat erabiltzea online erosketa bat 
egiteko? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Bai, datu gehiago eskuratu ahal izango dudalako. 
b. Bai, ordaintzeko pasabidearekiko konexioa azkarragoa delako. 
c. Ez, litekeena, datu-trukea geldiarazi eta iruzurrezko jardueretarako 
aprobetxatzea da. 
d. Ez, transakzio komertzialek ez dutelako uzten sare publikoen bidez datuak 
trukatzen 
 
14. Webgune baten bidez erosi aurretik, zer egiaztatu behar duzu? 
Aukeratu erantzun bakarra 

a. Webgune ofiziala izatea, konfiantzazkoa eta ospe egiaztatua duena. 
b. Datuen babesari, harremanetarako datuei, salmenta-baldintzei, bidalketei, 
itzulketei edo erreklamazioei eta legezko erreferentziei buruzko informazioa. 
c. Erantzun guztiak zuzenak dira. 
d. Webgunearen pribatutasun-politika, gure datu pertsonalak nori emango 
dizkiogun jakiteko. 
 
15. Segurua al da ordainketa-metodoa gordetzea? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Bai, ordenagailuan tokian gordeta geratzen diren datuak direlako. 
b. Bai, amaitzean saioa itxi behar delako webgunean. 
c. Soilik, erabiltzaile-kontuak pasahitz sendoa izateari buruzko segurtasun-
gomendioak jarraitzen baditu eta webguneak egiaztapen bikoitza badu 
ordaintzeko orduan 
d. Ordainketa, kreditu-txartel batekin bakarrik egiten bada, eta ez zordunketa-
txartel batekin. 
 
16. Webguneetako komunikazio komertzialei dagokienez... Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Webguneko informazio guztia bidal dezakete zure posta elektronikora, zure 
baimenik gabe. 
b. Zure baimena behar dute, eskaintzarik onenak bakarrik bidaliz, baina baja 
emateko aukerarik gabe. 
c. Zure baimena izan behar dute, eta baja emateko prozedura erraza eta 
doakoa. 
d. Zure posta elektronikora webguneko eskaintzarik onenak bakarrik bidal 
ditzakezu, zure baimenik gabe. 
 



 
 

17.  Nahi ez den publizitatetzat jotzen da... Aukeratu erantzun bakarra 

a. Posta elektronikoz iristen dena bakarrik 
b. Zabaltzen diren laster-leihoetan bideo formatuan agertzen dena. 
c. Inbaditzailea eta gogaikarria dena nahiz eremu pribatuan eragiten duen oro 
d. Publizitate subliminala, oso leku ikusgarrietan agertzen bada bakarrik. 
 
18. Nahi ez duzun publizitatea jaso dezakezu ondorengo bideetatik. 
Aukeratu erantzun OKERRA 

a. Webguneetako bannerretan. 
b. Zabaltzen diren laster-leihoetatik. 
c. Dokumentu ofizialetan, modu disimulatuan. 
d. Bilaketa baten emaitzak balira bezala agertzen diren iragarki ezkutuak. 
 
19. Zeharkako publizitateak... Aukeratu erantzun bakarra 
 
a. Kontsumitzaile bakoitzari, pertsonalki zuzentzen zaio. 
b. Sare sozialetako influencer-en bideoetan agertzen da 
c. Ez da komunikabide orokor bat. 
d. Ez dute inoiz marken babesik izaten. 
 
20. Iragarki pertsonalizatuak bidaltzeko asmoz, enpresek... Aukeratu 
erantzun bakarra 
 
a. Sare sozialen erabiltzaileen mugimenduei soilik erreparatzen diete. 
b. Posta elektronikoa erabiltzen dute lehentasunezko bidalketa-bide bezala. 
c. Gure datu pertsonalak bildu eta erabilera-profilak sortzen dituzte 
d. Erabiltzaileen interesak bisitatzen dituzten webguneen arabera bakarrik 
baloratzen dituzte. 
 

21. Nahi ez duzun publizitatea mugatu nahi baduzu... Aukeratu erantzun 
OKERRA 
 
a. Sare sozial nagusietako iragarkien konfigurazioa behar bezala kudeatu. 
b. Publizitaterik gabeko edo abusu gutxiagoko publizitatea duten Interneteko 
guneak aukeratu. 
c. Iragarkien blokeatzaileak erabili. 
d. Eskatzen zaizkizun baimen-lauki guztiak onartu. 
 



 
 

22. Nahi ez duzun publizitatea murriztu nahi baduzu... Aukeratu erantzun 
bakarra 
 
a. Eman izena Robinson zerrendan. 
b. Ez eman baimenik onarpen-botoien gainean agertzen diren lauki guztiei. 
c. Zure datuak publizitate-helburuekin erabiltzeari uko egiteko eskubidea 
erabili 
d. Erantzun guztiak zuzenak dira 
 
23. Ba al dago Interneten intimitatearen eta pribatutasunaren babesa 
arautzen duen Espainiako legeriarik? Aukeratu erantzun bakarra 
 
a. Ez, intimitatearen eta pribatutasunaren babesa Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsalean baino ez dago jasota. 
b. Bai, Interneteko intimitatearen eta pribatutasunaren babesa 1978ko 
Espainiako Konstituzioan jasota dago. 
c. Bai, Interneten intimitatea eta pribatutasuna babestea Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Legearen bidez bermatzen da. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
24. Interneteko intimitaterako eta pribatutasunerako eskubidea babesten 
duen legediak besteena ere babesten du? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Ez, intimitatea eta pribatutasuna babestea ez da eskubide bat. 

b. Ez, legeriak ezin du pribatutasuna eta intimitatea bermatu Interneten, hori, 
oinarrizko eskubidea den adierazpen askatasunaren aurkakoa izango 
litzatekeelako. 
c. Bai, Interneteko intimitateari eta pribatutasunari buruzko legediak zure eta 
besteen eskubideak babesten ditu, beraz, guztiok konprometitzen gaitu. 
d. Bai, elkarrekiko eskubide soziala delako. 
 
25. Ba al dago Interneteko portaera arautzen duen legerik? Aukeratu 
erantzun bakarra 

 
a. Bai, Europar Batasuneko legediak Internet erabiltzen duten pertsonen 
portaera egokia bermatzen du. 
b. Bai, Interneteko intimitatea eta pribatutasuna babesten dituen legediak 
sarea erabiltzen duten pertsonen portaera ere arautzen du. 
c. Ez, inork inposatu gabe hartzen diren akordioak besterik ez daude, eta 
gehienek errespetatzen dituzte komunikazioa errazten dutelako. 
d. Ez, Interneten edozein portaera onargarria da. 



 
 
 
26. Ondorengo arauetatik, zein ezin da netiketatzat hartu? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Ez argitaratu inoiz beste pertsona batzuei buruzko daturik, argazkirik, 
bideorik edo informaziorik bere baimenik gabe. 
b. Errespetatu besteen erabakiak zure adiskidetasun-eskaerak, 
ekitaldietarako gonbidapenak, taldeak eta abar kontutan hartzen ez 
badituzte... 
c. Facebookeko zure lagunen baimena duzula ziurtatu sare sozial honetan 
albiste bat partekatu aurretik. 
d. Beste pertsona batzuek igotako argazkiak etiketatu aurretik baimena 
eskatu. 
 

27. Datuak eskuratzeko eskubidea zertan datza? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Zure datu pertsonalak enpresa edo erakunde batek tratatzen dituen 
jakiteko eskubidea da. 

b. Zure datu okerrak edo osatugabeak aldatzeko eskatzeko eskubidea da. 

c. Kasu jakin batzuetan zure datu pertsonalen tratamendua egiteari aurka 
egiteko eskubidea da. 

d. Desegokiak edo gehiegizkoak diren zure datu pertsonalak baliogabetzea 
eskatzeko eskubidea da. 
 
28. Helbidea aldatu baduzu eta enpresak edo erakundeak duen helbidea 
aurrekoa bada, eskubidea al duzu enpresari edo erakundeari helbidea 
zuzentzeko eskatzeko? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Behar bezala justifikatutako larritasun bereziko kasuetan bakarrik, hala 
nola genero-indarkeriako egoeretan 
b. Bai, baldin eta dagokion egiaztagiriak aurkezten badituzu. 
c. Datu okerrek hirugarrenen eskubideei eragiten dietenean bakarrik 
d. Bai, baina Datuak Babesteko Estatuko Agentziara jo behar duzu, honek 
izapidetuko baitu eskaera. 
 

 



 
 

29. Zein kasutan erabil dezakezu aurka egiteko eskubidea? Aukeratu 
erantzun okerra 

a. Zure egoera pertsonal zehatzari buruzko arrazoi legitimoa eta oinarritua 
dagoenean. 

b. Helburua publizitate eta prospekzio komertzialeko jarduerak egitea denean 

c. Tratamenduaren helburua, zure datu pertsonalen tratamendu 
automatizatuan soilik oinarritutako zuri buruzko erabaki bat hartzea denean  
d. Datuak okerrak direla uste duzunean 
 
30. Datuak ezabatzeko edo ezerezteko eskubidea erabiltzen baduzu, zein 
unetan ezabatzen dira behin betiko zure datuak? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Berehala, eskaera aurkezteko unean 

b. Gehienez ere 10 egun balioduneko epean. 

c. Herri-administrazioek, epaileek eta auzitegiek izan ditzaketen 
erantzukizunei erantzuteko epea bete ondoren 
d. Zure datuak hirugarren bati jakinarazi bazaizkio, zure datuen 
tratamenduaren arduradunak hirugarren horri jakinarazi eta 10 egunera. 
 

31. Zertan datza "ahazteko eskubidea"? Aukeratu erantzun bakarra 

a. Interneteko bilatzaileei zure informazioa zabaltzea galarazteko eskatzeko 
eskubidea da, baldin eta zaharkitua badago edo garrantzi edo interes 
publikorik ez badu. 
b. Interneteko edozein lekutan zuri buruzko edozein aipamen ezabatzeko 
eskubidea da. 
c. Enpresa eta erakundeei zuri buruz duten informazioa Interneten ez 
zabaltzeko eskatzeko eskubidea da. 
d. Desegokiak edo gehiegizkoak diren zure datu pertsonalak ezerezteko 
eskatzeko eskubidea da. 
 
 
 
 



 
 

32. Sare sozial batean baja ematea erabakitzen baduzu, jardueran zehar 
eman dituzun datuen kopia bat lortzeko eskubidea al duzu? Aukeratu 
erantzun bakarra 

a. Behar bezala justifikatutako larritasun bereziko kasuetan bakarrik, hala 
nola genero-indarkeriako egoeretan. 
b. Bai, edozein kasutan 
c. Ez, baina zure datuak ezabatzeko eskatzeko eskubidea duzu 
d. Ez, baina zure datuak bilaketa-emaitzetan ez agertzea eskatzeko 
eskubidea duzu 
 
33. Aseguru mediko bat eskatzen baduzu eta osasun-arrazoiengatik 
ukatzen badizute, datu-baseetan dagoen zure informazioan soilik 
oinarrituta, zure eskubideen aurka egiten ari al da? Aukeratu erantzun 
bakarra 

a. Aldez aurretik "ahazteko eskubidea" erabili badut soilik. 

b. Datu okerrak edo osatugabeak badira bakarrik. 

c. Ez, baina zure datuak berrikusi eta zuzentzeko eskatzeko eskubidea duzu 
d. Bai, nire banakako erabaki automatizaturik ez izateko eskubidearen aurka 
egiten ari da. 
 


