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Esate baterako, ikastaro batean izena emateko 
 edo banku-kontu bat irekitzeko enpresa batekin 

harremanetan jartzen zarenean, zure identitatearen 
berri ematen duen informazioa ematen ari zara. 
Datu horiek guztiak zure pribatutasunarekin 
zerikusia duten arriskuen eraginpean daude bete-
betean, eta haiek babestea da orain urtebete 
indarrean hasi zen datu-babesari buruzko araudi 
berriaren helburu nagusia.

Pertsonek beren datu pertsonalak kontrolatu eta haien 
gainean erabakitzeko duten gaitasuna hobetzeko 
elementu batzuk bildu dira neurri berrien artean: 

  Ahaztua izateko eskubidea. Zure datuak erregistro 
jakin batzuetako baseetatik desagerrarazteko 
eska dezakezu, legez kontra jaso direnean 
edo bilketaren unean zuten xederako jada 
beharrezkoak ez direnean.   
Interneten bilatzaileetan ageri den informaziorako 
estekak blokeatzeko ere eska dezakezu, baldin 
eta informazio hori zaharkituta edo osatu gabe 
dagoela, gezurrezkoa dela edo garrantzirik ez 
duela uste baduzu. 

  datuak transferitzeko eskubidea. Elementu 
berri horri esker datuak berreskuratu eta beste 
enpresa bati transmititzeko eska dezakezu, 
telefonia-konpaina aldatu nahi baduzu, adibidez.

  Hirugarrenei baimena. Webgune batek, enpresa 
batek edo pertsona fisiko batek baimena eskatu 

beharko dizute, hirugarren batek zure datuak 
erabiltzeko aukera izan dezan. 

  datu pertsonalen segurtasuna urratu dela 
jakinaraztea. Egoera hori gertatzen bada, 
dagokion kontrol-agintaritzari jakinarazi beharko 
dio enpresak.  

Berritasun horiek szEA eskubideei batzen zaizkie:

“Moduak eta baldintzak” eta “pribatutasun-politikaren” 
alorretan aurkituko duzu zure datu pertsonalei 
emango zaien erabilerari buruzko informazio guztia. 
Irakurri arretaz ezer sinatu baino lehen. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren webgunean 
(www.avpd.euskadi.eus) eskuragarri dituzu datuetan 
sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, eta 
datuen aurka egiteko eskubideak baliatzeko 
eskaera-ereduak. 

Araudia

Datuen 
babesa:  
zertan 
eragiten 
digute neurri 
berriek?

sArtzEA 
Zure datu pertsonalei buruzko 
informazioa lortu eta eska dezakezu

zuzENtzEA 
Datuak aldatzea okerrak direnean edo 
osatu gabe daudenean

EzErEztEA 
Desegokiak direnean  

AurkA EGitEA 
Datuak blokeatzea, euren tratamendua 
galarazteko 
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“Adinekoentzako kontsumo-prestakuntza” 
 programaren barruan, hainbat kontsumo-

gairi buruzko tailer praktikoak eskaintzen ditu 
Kontsumobidek. “Ez zaitzatela engaina: iruzur eta 
maula ohikoenak” tailer berri bat da, eta iruzur bat 
nola igarri eta maula baten biktima izanez gero non 
eta nola erreklamatu erakusten digu.
Iruzur-egileek mota guztietako trikimailuak erabiltzen 
dituzte, baina beti helburu berarekin: zure diruarekin 
geratzea. Horrelako egoerak identifikatzen ikasi 
nahi duzu? Izena eman kontsumo-prestakuntzan 
eta parte hartu tailerrean. Akabo iruzurrak!

Nola igar dezaket maula baten 
aurrean nagoela?
Iruzur bat identifikatzea erraza ez bada ere, zantzu 
batzuk igartzean erne jarriko gara: produktu bat 
merkatuan baino nabarmen merkeago saldu nahi 
digutenean, “denbora mugaturako” “aparteko aukeren” 
aurrean, irabaziak bermatuta dauzkan inbertsio 
“guztiz seguru” bat eskaintzen didatenean, zozketa 
batean inoiz parte hartu ez badut ere saria tokatu 
zaidanean, etab.

Kasu horietan guztietan logika ezinbestekoa da. 

Eskaintzen dizutena egia izateko onegia dela 
iruditzen bazaizu, jarri zalantzan. Eta, batez ere, 
ongi pentsatu, presioen aurrean amore eman gabe.

Aholkuak
Zuretzat lagungarri izan daitezkeen zenbait 
gomendio jasoko dituzu tailerrean: 

!   Eskatu informazio guztia idatziz eta gorde.
!   Ez fidatu etxean abisatu gabe agertzen zaizkizun 

ustezko teknikariekin.
!  Erosi webgune seguruetan.
!   Dokumentu bat sinatu aurretik, irakurri arretaz 

eta argitu zalantza guztiak. 

Maula baten biktima izan naiz, 
zer egin dezaket?
Tailerra amaitzean, dagozkizun eskubideak ez ezik, 
horrelako egoeren aurrean zer urrats eman behar 
diren ere azalduko zaizu: adizkidetasunezko 
akordioa; erreklamazio-orriak non aurkeztu behar 
diren; Kontsumoko Arbitraje Sistema zer den; 
eta auzibidera noiz jo.

Formakuntza

Ez zaitzatela engaina: iruzur 
eta maula ohikoenak

Gero eta informazio gehiago daukagun eta gero eta zuhurrago jokatzen dugun arren, 
kontsumoarekin zerikusia duten iruzur-kasu ugari ikusten ditugu oraindik ere. Adineko 
jendea da eskrupulurik gabeko jendearen jomuga gogokoenetako bat.

tailerretan 25 pertsona egongo dira, gehienez ere, eta iraupena ordu eta erdikoa izango da.i
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jakin batzuk dauzkate zenbait gairen inguruan, 
esaterako, saltoki batean online erositako 
produktu bat itzultzeko epea zein den, urrutitik 
erositako artikulu bat itzuli ote daitekeen, edo 
kreditu batez finantzatutako produktu bat 
itzultzean penalizaziorik ba ote dagoen. Hona 
hemen azterlanetik ateratako zenbait ondorio:

Azterlana 2018

 
Erositakoa 
nola itzuli: 
zer eskubide 
dauzkagu?

Kontsumobidek identifikatu nahi izan ditu, azterlan baten bitartez, merkataritza-
establezimendu batean edo beste nonbait erositako produktu bat itzultzean 
adinekoek izaten dituzten arazo ohikoenak. 

Azterlana egiteko 297 pertsonari egin zaie inkesta, 
 adinekoentzako kontsumoko prestakuntza-

programan parte hartu dutenen artean.

Lortutako datuetatik ondorioztatzen denez, 
adinekoek, oro har, garbi ikusten dute beren 
eskubideak zein diren, baina oraindik ere zalantza 

Erosketak establezimenduan

  Inkestatutako pertsonen % 68k uste dute, oker bada ere, 
establezimenduak legez behartuta daudela produktu baten 
itzulketa onartzera iritzi-aldaketa bat tarteko. 

  Akatsik gabeko produktu baten itzulketari dagokionez,  
% 62k badakite epea saltokiak ezartzen duela.

  % 63k badakite produktu akastuna itzuli nahi izanez gero 
konponketa edo ordeztea eska dezaketela, edo, hori 
posible ez bada, zenbatekoaren itzulketa. 

  Produktu akastun bat konpontzea edo ordeztea eskatzeko 
bi urteko epea dago, eta inkestatutako pertsonen % 59k 
badute horren berri. 
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erreklamazio-orria eduki behar dute, eta 
eskatzen duzunean eman behar dizute. 

   kontsumoko Arbitraje sistema. Erre kla-
ma zioa ren ostean akordio bat lortzen ez 
baduzu, kontsumo arbitrajera jo dezakezu. 
Administrazio-bide estrajudiziala, azkarra 
eta doakoa da, eta hartzen den erabakia 
nahitaez bete behar da.

   Auzibidea. Ez baduzu arbitrajera jotzen, 
aukera hau bakarrik geratuko litzaizuke.

Erosketa bat egin ondoren arazoak izan ditzakezu 
enpresa edo establezimendu batekin. Honako hauek 
dira arazo horiek konpontzeko dauzkazun bideak:

   Adiskidetasunezko bidea. Erreklamazio bat 
aurkeztu baino lehen, ahalegindu saltokiarekin 
adiskidetasunezko akordio bat lortzen. 

   Erreklamazio-orria. Akordio bat lortzen ez 
baduzu edo jasotzen duzun erantzuna gogoko 
ez baduzu, aurkeztu erreklamazio bat 
Kontsumobiden. Establezimendu guztiek 

Gorde erosketa-txartela, faktura edo kontratua, erosketa bat egin edo zerbitzu bat kontratatu 
ondoren. beharko duzu produktuarekin arazoren bat izanez gero. 

Nola erreklamatu kontsumo-gatazka baten aurrean?

Kontuan izan behar duzu establezimenduak dirua 
itzultzeko betebeharra duela, soil-soilik, produktua 
akastuna bada edota hori egiteko konpromisoa 
hartu badu. Hala eta guztiz ere, enpresa jakin 
batzuek diruz itzultzeko aukera ezartzen dute beren 
politikan, edo, bestela, bale bat eskaintzen dizute 
beste artikulu batekin truka dezazun.

online erosketetan  
14 eguneko epea  

duzu produktu bat itzultzeko  
edo zerbitzu bati baja emateko,  

justifikatu beharrik gabe. 
Salbuespenak: neurrira egindako 
produktuak edo zigilurik gabeko 

diskoak, adibidez. Gogoratu  
litekeena dela itzulketa-gastuak  

ordaindu behar  
izatea. 

  % 40k badakite merkataritza-establezimendutik kanpo erositako 
produktu bat itzul dezaketela, salbuespenak salbuespen.

  Inkestatutako pertsonek ez dute oso argi erosketan atzera 
egiteko 14 eguneko epea dutela. % 48k informazio hori badute, 
baina % 52k 7 egun dutela uste dute.

  % 65ek badakite atzera egiteko epea produktua jasotzen 
den unetik hasten dela.

  % 58k argi dute kreditu batez finantzatutako 
produktu bat itzuliz gero, lotutako kreditua 
bertan behera geratzen dela, inolako 
penalizaziorik ordaindu beharrik gabe.

Establezimendutik kanpoko erosketak

Gomendioak
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Hornidurak

Bi merkatu mota daude: askea eta arautua. 
 Merkatu askean, zure merkaturatzailearekin 

adosten duzunaren mendean dago guztia. Baldintza 
eta prezioak urte batetik bestera aldatzen dira, eta 
beraz hobe duzu kontratua arretaz irakurtzea sinatu 
baino lehen. Merkatu arautua, berriz, Gobernuak 
kudeatutako erreferentziazko merkaturatzaileez 
osatua dago, eta Kontsumitzaile Txikiarentzako 
Borondatezko Prezioaren gaineko tarifa hartzen 
du barne. Ordu-fakturazio hori aplikatzen zaie 
10kW-tik beherako potentzia izanik kontagailu digital 
baten jabe diren pertsonei. Hala, kWh bakoitzeko 
prezio bat ordainduko duzu, merkatuaren eta gastua 
egiten den orduaren arabera. 

Zer da gizarte-bonua?
Gizarte-bonua faktura elektrikoaren deskontua da: 
%25 pertsona kalteberentzat, eta %40 pertsona 
kaltebera larrientzat. Gizarte-bonua jaso ahal izateko, 
betekizun batzuk bete behar dituzu, besteak beste, 
zure ohiko etxebizitzan 10kW-ko potentzia edo 
potentzia txikiago bat kontratatzea, Kontsumitzaile 
Txikiarentzako Borondatezko Prezioaren tarifari 
atxikitzea, eta diru-sarrera mugatu batzuk 
edukitzea. Muga ezartzen da zure diru-sarrerei 
koefiziente jakin bat ezartzean zure zirkunstantzia 
pertsonalen arabera: adingaberik gabeko familia; 
adingabe batekin; birekin; guraso bakarreko 

Gasa eta elektrizitatea:  
nola aurreztu fakturan?

Ba al dakizu energiaren merkatuak nola funtzionatzen duen? Zer nolako tarifa komeni 
zaizu? Gizarte-bonua jasotzeko eskubidea ba al duzu? Oraindik zalantza asko daude 
merkatu elektrikoari dagokionez, eta beraz horietako batzuk argitzen ahaleginduko gara.
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familiak; %33ko edo hortik gorako desgaitasuna 
onartuta edukitzea; 2. edo 3. dependentzia-maila; 
edo genero- edo terrorismo-indarkeriaren biktima 
zarela egiaztatzen baduzu. 
Eskatu nahi baduzu, bete ezazu merkaturatzaileak 
emango dizun eskaera-eredua, eta bidal 
iezaiozu eskatutako dokumentazioarekin batera.  
www.kontsumobide.eus webgunean informazio 
gehiago aurki dezakezu.

Gizarte-bonua eskatzeko 
prestakuntza
Kontsumobidek “Nola eskatu gizarte-bonua 3 
pausotan” tailerra eskaintzen du, nork eta nola 
eska dezakeen azaltzeko. Saioak ordubeteko 
iraupena dauka, eta Bilbon, Gasteizen eta 
Donostian ematen da, baita interesdunen talde 
bat osatzea lortzen duten udalerrietan ere. 

   Gizarte-bonua lortzeko betekizunak bete ditzakezula uste baduzu eta prestakuntzan 
parte  hartu nahi  baduzu,  izena eman ezazu 943 02 25 90  te lefonoaren edo  

kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus bitartez.

?

Gizarte-bonua: ezaugarriak

Deskontua
%25etik 40ra bitarte, eskatzen duenaren 
egoeraren arabera

kontratatutako potentzia
10 kW edo txikiagoa izan behar du

tariFa
KTBP (Kontsumitzaile Txikiarentzako 
Borondatezko Prezioa)

Diru-sarrerak
Pertsonaren edo familia-unitatearen 
diru-sarrerei koefiziente bat aplikatzen zaie

eskaera
Enpresa merkaturatzaileak 
interesdunaren esku jarri behar du

kW

%

€

ArGiA EtA GAsA EtxEz EtxE 
sAltzEA dEbEkAtutA dAGo
Joan den urriaz geroztik, elektrizitatea eta 
gasa merkaturatzen duten enpresek ezin dute 
etxez etxeko bisitaldi komertzialik egin 
publizitate- edo kontratazio-xedeetarako, 
non eta kontsumitzaileak aldez aurretik 
bisitaldia espresuki eskatu ez duen. 
Gobernuak erabaki hori sartu du trantsizio 
energetikorako neurri urgenteei buruzko 
Errege Lege Dekretuan, argiaren prezio-
igoera ikusirik. 

Ba al zenekien..?



     

 

Bisitatutako udalerriak

ARABA

Agurain
Alegria-Dulantzi
Amurrio
Iruña Oka
Legutio
Vitoria-Gasteiz

BIZKAIA

Abadiño
Abanto Zierbena
Amorebieta-
Etxano
Atxondo
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Basauri
Bermeo
Bilbao
Durango
Elorrio
Erandio
Galdakao
Gautegiz-Arteaga
Gorliz
Gueñes
Iurreta
Mañaria
Markina-Xemein
Mundaka
Nabarniz
Otxandio
Sestao
Zaldibar
Zalla

GIPUZKOA

Aretxabaleta
Ataun
Beasain
Donostia
Irun
Lasarte-Oria
Usurbil
Zumaia
Zumarraga

PARTE-HARTZEAK 2.635

Kontsumorako prestakuntza  
adinekoentzat

Parte-hartze datuak 2018-2019 ikasturtea

EMAKUMEAK 2.012

GIZONAK 533

Eskainitako Ekintza EzbErdinEn  
partE-hartzEa

 Ez zaitzatela engaina:   
 iruzur eta maula ohikoenak 28

 Etxeko aurrezpena 15

 Medikamentuak: erabilera arduratsua 14

 Elikadura eta nutrizioa 12

 Elektrizitatea eta gasa 10

 Erosketa arduratsua 8

 Publizitatearen trikimailuak 7

 Saihestu arriskuak 7

 Bidaiatu eskubideekin eta betebeharrekin 6

 Kosmetikoak 5

 Internet bidezko erosketak 3

 Elikagaien etiketak 2

 Banku-zerbitzuak 1

 Kontsumoari buruzko oinarrizko argibideak 1

 Bermeak eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuak 1

Eskaintzen kopurua gaika

BIZKAIA
32 ARABA

14

GIPUZKOA
9

PARTE HARTU DUTEN ZENTROAK 55

  
DOAKO  

PRESTAKUNTZA

Zuen esperientziak partekatzera animatzen zaituztegu honako helbidean:  
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

2019-2020 ikasturterako eskabidea aurkezteko epea zabalik irailaren 27a arte. 

BETEBEHARRAK

  Jarduera betetzeko azpiegitura eta lokal egokia izatea.
  Harremanetarako pertsona bat zentroan bertan izatea, 
koordinazioa bermatzeko.

  Betetzen duten jarduera behar bezala hedatzea 
 bazkideen artean.

 Ekintzetan parte hartzeko konpromisoa.

izena eman Kontsumorako prestakuntzan

Jarrai iezaguzue sareetan:

TAILER KOPURUA 120

www.kontsumobide.eus/prestakuntza_adinekoak
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus
945 06 21 48 / 47

Izen-emate orrian 2 gai  
aukeratu beharko dira.i


