
                                                            
 
Benvolgut associat, 
 
Aprofitant de fa poc la celebració del Dia de Protecció de Dades i a quatre mesos d'aplicar-se el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, que 
està en vigor des el 25 de maig de 2016 (derogarà la Directiva 95/46/CE) aquest serà d'aplicació obligatòria 
en tots els Estats de la UE a partir del 25 de maig de 2018, per la qual cosa a partir d'aquest moment 
també quedaran sense efecte la LOPD i el seu reglament de desenvolupament (RDLOPD). 
 

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, General Data Protection Regulation (GDPR) o 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), a part d'oferir eines per protegir, informar i saber que 
es fa amb aquestes dades també pretén consolidar una veritable cultura de privacitat en el nostre teixit 
empresarial amb la finalitat de protegir eficientment les dades personals de tots els ciutadans europeus. 
 

Fins ara hem tingut dos anys per fer la transició de la LOPD-RDLOPD a aquest GDPR però ara ja ens hem 
de posar les piles per tenir-ho tot al dia ja que l'aplicació no comportarà enrariments d'implantació i les 
sancions seran aplicables des de el primer dia sabent que podrien arribar fins a 20.000.000€ o el 4% de la 
facturació anual d'una empresa. 
 
Entre alguns dels canvis que haurem de tenir en compte i aplicar, si en són necessaris, a la nostra empresa, 
destaquem: 
 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT 
- Consentiment explícit i signat de l’interessat 
- L'interès legítim del Responsable 
- Informació clara i concisa del tractament 
- Informació del plaç de conservació de les dades  
NOUS DRETS DELS INTERESSATS 

- Nous drets com la supressió (dret a l’oblit), limitació i portabilitat de les dades 
ENCARREGATS DEL TRACTAMENT 
La prohibició d’encarregar un tractament de dades sense contracte signat o certificat de garanties de 
compliment GDPR. 
RESPONSABILITAT PROACTIVA 
Capacitat de poder demostrar el compliment del tractament: Licitud, Limitació, Confidencialitat, 
Finalitats, Minimització, Exactitud, Conservació, Destrucció... etc. 
MESURES DE SEGURETAT 
- Anàlisi de riscos 

- Protecció de dades per defecte i disseny 
- Registre d’activitats del tractament (risc Drets i Llibertats, Dades Especials i Penals) 
- Garantia del nivell adequat de seguretat 
AVALUACIONS D’IMPACTE (cas d’ALT RISC) 
- Noves tecnologies 
- Elaboració de perfils de forma automatitzada 
- Dades penals i de condemnes 
- Tractament a gran escala de categories especials de dades 
- Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic 

VIOLACIONS DE DADES 
- Documentar-les 
- Notificar-les a l’AC en un màx. 72h 
- Comunicar-les a l’interessat (greu) 
DPO 
- Incorporació, si s'escau, d'un DPO (Delegat de Protecció de dades) si: 
 - Organisme públic 
 - Tractaments a gran escala: 



                                                            
  - Categories especials de dades 
  - Dades penals i de condemnes 
  - Control habitual i sistemàtica dels interessats 
SANCIONS 
 
Multes fins als 20.000.000€ o 4% facturació anual d’una organització 

 


