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Assessors

EL NOU REGLAMENT EUROPEU DE 
PROTECCIÓ DE DADES 

Patricia Julià - Advocat

15 de febrer 2018

Canvis Normatius

Ros Petit

Reglament General de Protecció de 
Dades 2016/679

 Ja és vigent però encara no s’aplica.

 S’aplicarà el 25 de maig de 2018.

Deroga L’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal la llei 15/1999 i el seu Reglament
que el desenvolupa 1720/2007, així com totes les
lleis d’igual o inferior rang que contradiguin o

s’oposin a la nova normativa.

AVANTPROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ DE
DADES, es preveu que s’aprovi i sigui vigent el 25 de
maig del 2018.
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Canvis significatius

La nova normativa de Protecció de Dades incorpora un
concepte nou, RESPONSABILITAT PROACTIVA O
(ACCOUNTABILITY). Adopció de mesures tècniques i
organitzatives.

Les empreses han de ser actives en el compliment de la
Protecció de Dades i ara s’exigeix que han de poder
demostrar aquest compliment.

Ros Petit

Canvis significatius

 No s’han d’inscriure els fitxers a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.

 No hi ha nivell de dades (baix, mig i alt), només hi ha
dades de categoria especial i la resta de dades.

 No s’ha de fer un document de seguretat.

El CONSENTIMENT i el dret a la INFORMACIÓ

Són ara els pilars de la nova normativa de Protecció de
Dades.
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Dret a la informació

 Identificar qui recull les dades.

 Amb quina finalitat.

 Durant quan de temps.

 Com i on es poden exercir els drets (accés, cancel·lació, 
portabilitat, etc.)

 Informar si es cedeixen les dades i a qui.

Canvis significatius

Ros Petit

El Consentiment

Ara s’ha d’obtenir el consentiment de l’interessat/Client de
manera voluntària, inequívoca i per cada una de les
finalitats per les que es tractaran les seves dades.

Finalitats:

 Gestió i prestar el servei contractat.

 Enviament de publicitat.

 Tractament de l’empremta digital (control d’accés, fitxar,
entrada a sector restringits).

 Dades mèdiques.

 Creació de perfils.

Canvis significatius
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 Clàusules informatives (més info i per capes).

 Contractes amb tercers amb accés a dades de
l’empresa.

 Document de confidencialitat en l’àmbit de PD.

 Registre d’activitats de Tractament (Document on
s’informa de les dades que es tracten, qui les tracta,
com es tracten, processos informàtics, fluxos de dades,
etc.)

 Els drets (cancel·lació o supressió, portabilitat...)

 PIA (avaluació d’impacta relativa a la PD)

Nova documentació

Ros Petit

Els drets per protegir les dades
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Nova figura

El Delegat de Protecció de Dades (DPO) 

És una persona, interna o externa, de l’empresa serà el
contacte entre l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades
i l’empresa, i el client/empresa.

En algunes empreses és una figura obligatòria depenen
del volum de dades que tractin i si ho fan amb dades de
categoria especial (mèdiques, estat de salut, sexuals,
violència gènere, dades biomètriques, perfils...)

Segons el tipus d’activitat de l’empresa també s’ha de tenir.
L’AEPD ha creat uns llistats.

Ros Petit

La PD en el dia a dia de l’empresa

ON GUARDEM LA INFORMACIÓ LES XXSS

 Els servidors: on són?

 Quin sistema de correu 
tenim?

• Google

• Microsoft

• Altres

 Es fa servir?
• Google drive

• Dropbox

• OnDrive

 L’empresa té perfils de 
youtube, instagram, facebook?

Si es pengen fotos o vídeos cal
haver obtingut el consentiment i
haver informat al client de que la
seva imatges es penjarà a la
xarxa social, cal especificar
quina.

 El Whatsapp,
Us entre empresa client
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Les sancions

Es distingeixen entre
Lleus

Greus

Molt greus

• No publicar les dades del DPO

• Disposar d’un Registre d’activitats de
Tractament que no incorpori tot el que
exigeix la llei

• Contractació d’un tercer a qui es cedeix
dades i no compleix amb les garanties
de DP

• No disposar del Registre d’activitats de
Tractament

• Utilitzar dades amb una finalitat
incompatible amb la finalitat per la qual
van ser recollides

• No informar a l’interessat sobre el
tractament de les seves dades
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Recomanació

 Empreses que no s’han adaptat mai a la PD, fer-ho
ara amb la nova llei.

 Les que ja compleixen amb la norma actual fer una
auditoria per veure què cal canviar i actualitzar.


