
Com afecta la protecció de 
dades a les associacions 

professionals i a les empreses?
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Perquè incorporar la 
protecció de dades?



Perquè incorporar la protecció de dades?

▪ Per complir amb la normativa
▪ Per imatge
▪ Per protegir les dades de

l’empresa
▪ Usuaris i consumidors més

conscienciats i preocupats per la
privacitat

▪ Per evitar les multes
▪ ...

Unes xifres per contextualitzar

▪ 1.647 notificacions el 2021 de bretxes de dades
personals

▪ El 2021 s'han presentat davant de l’AEPD 13.905
reclamacions, un augment d'un 35% respecte
al 2020.

▪ 264 resolucions amb imposició de multa el
2021, per un import total de 35.074.800€

ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/InformeExecutiuProspectives2022.pdf



NORMATIVA



Normativa

LOPD 

1999

RGPD

2016

Entra en 
vigor RGP

25/05/2018

RDL 
Mesures 
urgents

27/7/2018

LOPD + 
GDD

05/12/2018

LO 7/2021  
infraccions 

penals 
26/05/2021

General



Normativa
Sectorial

• LSSICE, Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic.

• LGT, Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.
• Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les 

comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions

• Llei firma-e, Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica

Societat de la 
Informació i les 
Telecomunicacions

• Llei Orgànica 4/1997 sobre la utilització de videocàmeres per parts de les 
Forces i Cossos de Seguretat i el Reial Decret 596/1999

• Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada
• Reial Decret 2364/1994, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat 

Privada

Videovigilància i 
seguretat privada



ELEMENTS CLAU 



DADES PERSONALS

PRINCIPIS I 
RESPONSABILITATS

ELS INTERESSATS

INCIDENTS – FUITES 
DADES

SEGURETAT DE LES 
DADES PERSONALS

ELS TRACTAMENTS

Marc general de la protecció de dades



LES DADES PERSONALS



Dades personals
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persona física identificada o 
identificable 

la identitat que es pugui determinar directament o indirectament

informació



Dades personals

Queden prohibits el tractament de dades personals que revelin:
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Categories especials de dades

origen ètnic o 
racial

opinions polítiques

conviccions religioses 
o filosòfiques

afiliació sindical

tractament de dades genètiques, dades biomètriques 
dirigits a identificar de manera unívoca interessat

dades de salut dades vida sexual o les orientació 
sexuals



Les excepcions es regulen en l’apartat 2 de l’article 9 del RGPD
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a) Consentiment explícit

b) Dret laboral i de la Seguretat Social

c) Interès vital quan l’afectat està 
incapacitat

d) Activitats legítimes d’associació

e) Dades manifestament públiques

f) Tutela judicial

g) Interès públic essencial

h) Medicina preventiva o laboral

i) Interès públic en salut pública

j) Fins d'arxiu en interès púbic, investigació 
científica o històrica o fins estadístics

Dades personals
Categories especials de dades



PRINCIPIS I 
RESPONSABILITATS



Licitud, lleialtat 
i transparència

Art.5.1.a i 6

Responsabilitat 
proactiva

Art. 5.2

Exactitud
Art. 5.1d

Limitació de la 
finalitat i els 

terminis 
Art. 5.1b

Minimització 
de dades
Art. 5.1c

Integritat i 
confidencialitat

Art. 5.1 f

Principis

Principis

Responsabilitat pro activa
El responsable del tractament és 

l’encarregat del compliment del que 
disposa l'apartat 1 i ha de ser capaç 

de demostrar-ho

Una empresa Start Up es planteja recollir
milers de dades personals en una campanya
publicitària per aplicar un algorisme. Com
poden demostrar que compleixen?



Responsabilitats

Activitats d’un establiment del 
Responsable o Encarregat en la UE, encara 
que  el tractament no es faci dins la UE 
(article 3.1 RGPD)

Àmbit d’aplicació

Activitats d’un establiment fora de la UE, si 
són dades personals de residents de la UE i 
els hi ofereixen bens o serveis o es controla 
el seu comportament (article 3.2 RGPD).



Responsabilitats

No aplica:

▪ Activitats exclusivament personals 
o domèstiques, art 2.2.c RGPD

▪ Persona jurídica, considerando 14 
del RGPD

▪ Infraccions penals, o sancions 
penals, art 2.2.d RGPD i Llei 
Orgànica 7/2021

▪ Difunts, art. 2.2 i art. 3 LOPD-GDD

▪ No estan dins el dret de la UE, art 
2.2.a RGPD

▪ Política exterior i seguretat 
comuna, art 2.2.b RGPD

▪ Matèries classificades, art. 2.2 
LOPD-GDD 

Àmbit d’aplicació

Limitacions a l’aplicació en l’art. 23 RGDP



Responsabilitats

Interessat 
en la UE

Responsable 
Tractament

Corresponsable
Tractament

Encarregats
Tractament

Autoritat de 
control

Delegat 
Protecció Dades 

- DPD

Situats en la UE

Agents de la privacitat



Responsabilitats

Responsable

▪ Determina les finalitats i els mitjans dels tractaments
▪ Obligat a garantir que es compleix el RGPD a través de mesures tècniques

i organitzatives apropiades
▪ El responsable ha d'escollir encarregats que els ofereixin garanties

suficients

Dades dels treballadors de l’empresa A Empresa A

Dades dels subscriptors Editor d’una revista

Dades dels associats Associació empresarial



Responsabilitats

Encarregat

▪ Tracta les dades per compte del
responsable

▪ El responsable ha de disposar d'un
contracte amb cada encarregats
que tractin les dades (article 28
RGDP)

▪ Diferenciar de prestador de
serveis. Es considera lícit l'accés o
el tractament de les dades per un
proveïdor que ho necessita per
prestar els seus serveis

Exemples Enc. Servei

Serveis al núvol que guarda dades 
personals dels clients però no els 
tracta

X

Gestió de nòmines X

Pagament bancari X 

Centre d’atenció telefònica extern X 

Estudis de mercat X

Plataforma virtual reserva de taxi X

Element clau: EL CONTRACTE



L’INTERESSAT



L’interessat

▪ Transparència de la informació (article 12)
▪ Principis de la informació:

—Informació quan s’obtenen les dades de l’interessat (article 13)
—Informació quan les dades de l’interessat no s’hagin obtingut d’ell 

(article. 14)
▪ Drets de l’interessat (articles del. 15 al 22 i article 34)

Informació i exercici dels Drets

sempre s’ha de plantejar abans d’un tractament com es gestionarà 
l’exercici dels drets de l’interessat



L’interessat
Drets de l’interessat

Accés – art. 15

Rectificació – art. 16

Supressió – art. 17

Limitació – art. 18

Portabilitat – art. 20

Oposició – art. 21

Bloqueig – art. 32 LOPD-GDD



L’interessat

▪ Quan es requereix, ha de ser un 
consentiment lliure, específic i 
informat. 
No és vàlid premarcar les caselles de 
consentiment. S’ha de poder 
demostrar.

▪ L’interessat sempre podrà revocar un 
consentiment.

▪ El més normal és que el consentiment 
es demani per escrit, per mitjans 
electrònics o verbalment.
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Consentiment

https://www.canson-infinity.com/es/suscripcion-al-newsletter-de-canson-
infinity



És molt important tenir en compte, per a l’exercici dels drets, el següent: 
▪ Disposar de procediments visibles, accessibles i senzills
▪ Tenir clar com l’interessat podrà exercir els seus drets en qualsevol 

moment
▪ L’interessat s’ha d’identificar prèviament
▪ Hi ha uns terminis legals per respondre

▪ Ha de ser un procediment gratuït per l’interessat o tenir només costos 
administratius

L’interessat
▪ Drets de l’interessat



TRACTAMENT



Els tractament de les dades

26

operació o conjunt 
d'operacions realitzades 

sobre dades personals 

per procediments 
automatitzats o no
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Els tractament de les dades

Licitud Registre d’Activitats de Tractament

Transferències internacionals de dades 

Quan afrontem una activitat de tractament s’ha de 
tenir molt clar com s’obtenen les dades i que 
aquesta obtenció sigui lícita

Obligació legal que es basa en l’article 30 del 
RGPD que exigeix als responsables i als 
encarregats disposar d’un registre 

Decisions automatitzades 
Tractament automatitzat de dades personals per 
avaluar determinats aspectes personals d’una 
persona física. Requereix consentiment explícit

Tractaments regulats
▪ Videovigilància (art.22 LOPD-GDD)
▪ Sistemes d’informació creditícia
▪ Operacions mercantils
▪ Sistemes d’exclusió publicitària
▪ Sistemes d’informació de denúncies internes

Transferència de les dades personals fora del territori de l'Espai Econòmic Europeu, bé 
perquè siguin una cessió o comunicació de dades, bé perquè tinguin per objecte la 
realització d'un tractament de dades per compte del responsable 



Article 6, el tractament només serà lícit si compleix una d’aquestes 
condicions
a) S’obté el consentiment de l’interessat
b) És necessari per executar un contracte
c) És una obligació legal
d) Es vol protegir l’interès vital
e) Per interès legítim del responsable 
f) Per l’interès públic del tractament 
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Licitud
Els tractament de les dades
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Transferències internacionals

▪ Decisió d’adequació (nivell de 
protecció adequat)

▪ Garanties adequades
▪ Normes corporatives vinculants
▪ Excepcions de l’article 49 RGPD

Els tractament de les dades

Només és valida sí es compleix:

Guernsey Isla de Man

Suiza

Jersey Islas Feroe

AndorraCanadá Israel

Uruguay

Nueva Zelanda

Japón

Argentina



SEGURETAT 



Seguretat de les dades personals

Responsable i encarregat del tractament aplicaran mesures tècniques i organitzatives
oportunes per garantir un nivell de seguretat adequat al risc (article 32 RGDP)



Seguretat de les dades personals

▪ Exigeix que responsable i encarregats gestionin de manera activa la
seguretat de la informació

▪ Exigeix la seguretat per defecte i en el disseny

▪ Preveu l'aplicació d'estàndards o normes de conducta. Són clau tant per
demostrar la gestió que es fa com assegurar l'aplicació de les mesures de
seguretat.

▪ NO s’ha de protegir els interessos dels responsables o encarregats dels
tractament

▪ El focus es posa a la garantia dels drets i les llibertats de l'interessat i
avalua l'impacte a la societat



Seguretat de les dades personals

DescripcióConèixer 
tractament

Impacte sobre 
drets i 

llibertats 
interessat

Anàlisis 
Riscos DiLl

Pels 
tractaments 

d’alt risc 

Avaluació 
Impacte

Mesures 
tècniques i 

organitzatives

Tractament 
Riscos



Seguretat de les dades personals
Avaluació d’Impacte en la Protecció de Dades - AIPD

▪ L'EIPD és més complexa que 
l'anàlisi de riscos i determina més 
mesures i exigències normatives

▪ Cal treballar amb el DPD per tenir la 
valoració i actuar en conseqüència. 
El DPD té com a funcions assessorar 
en la realització de l'EIPD

▪ Pot ser necessari fer una consulta 
prèvia a l’AEPD si el risc residual 
continua sent d'alt risc per a les DyL
(art. 36)



GESTIÓ D’INCIDENTS



Gestió d’incidents i violació de seguretat

aquelles violacions de la seguretat que ocasionen la destrucció, pèrdua o
alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses,
conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no
autoritzats a aquestes dades

36https://twitter.com/jsanz_ledc/status/1398292614164721665
https://twitter.com/DerechodelaRed/status/1385701469626699776?s=03



Gestió d’incidents i violació de seguretat

▪ La normativa en protecció de dades exigeix notificar les violacions de 
seguretat quan estan implicades dades personals (articles 33 i 34 del 
RGPD).

▪ S’ha de notificar en menys de 72 hores a l’Autoritat de Control desprès de 
tenir constància de la violació de seguretat que hagi suposat un risc per  
als drets i llibertats de les persones físiques. 

▪ També s’ha de comunicar a l’interessat en el menor temps possible 
▪ La comunicació a l'interessat no serà necessària si es compleix alguna 

de les condicions de l’article 34.3
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En síntesi



DADES PERSONALS

PRINCIPIS I 
RESPONSABILITATS

ELS INTERESSATS

INCIDENTS – FUITES 
DADES

SEGURETAT DE LES 
DADES PERSONALS

ELS TRACTAMENTS

Marc general de la protecció de dades

Responsables

Encarregats

Principis

Abast

Cat. Especials

Àmbit 

Drets 

Informació

Consentiment

Gestió

Declaració

Informació

AR Drets i Llibertats

Avaluació Impacte

Mesures

Registre RAT

Licitud

Transf. 
Internacionals



Preguntes?



Meritxell Pineda i Teixidó
mpineda@outlierconsulting.cat
Delegada en Protecció de Dades Certificada per l’AEC des 

del 2019, CEO a Outlier Consulting i coordinadora del 

postgrau de gestió del Màster en Cibersecurity

Management  en la UPC SCHOOL.

Els darrers anys s'ha centrat en l’adequació a la 

protecció de dades en les empreses i la formació en 

privacitat; la implantació d'estàndards de gestió de la 

seguretat (com és la continuïtat de negoci, la gestió dels 
plans d'emergència o la gestió de riscos); i el suport i la 
implantació de plans de resiliència en diferents municipis.

 
De la seva faceta divulgadora destaca el darrer llibre 

“Gestió de crisis municipals”, Diputació de Barcelona, amb 

J.M. Capell [2020] i la publicació periòdica d’articles.


