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Novetats legals en protecció de dades
Adaptació al compliment del Reglament General de Protecció de Dades

I - Nou marc legal

� Principals novetats

� Principis generals

� Referències a normes connexes

II – Actuacions prioritàries

• Designació del DPD

• Registre de les activitats de tractament

• Encàrrecs de tractament

• Formularis i advertiments legals

• Mesures de seguretat
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Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament 
que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix 
consentiment, ha de ser explícit, destinant les dades a finalitats 
determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades 
adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el 
temps justificat, respectant els drets dels interessats i aplicant mesures 
de seguretat que garanteixin aquests drets.

Parlem de dades personals...

Vida de la persona

vida familiars coexistents / 80 anys25 anys post mortem

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.
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... de diferent nivell o sensibilitat

Reglament 
LOPD

• Alt

• Mitjà

• Bàsic

Reglament General 
Protecció de Dades

• origen ètnic o racial
• opinions polítiques
• conviccions religioses o filosòfiques
• afiliació sindical
• dades genètiques
• dades biomètriques 
• dades de salut
• dades vida sexual o orientacions sexuals

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

• Categories especials

• Penals

• Dades personals

... de diferent nivell o sensibilitat

Reglament 
LOPD

• Alt

• Mitjà

• Bàsic

Reglament General 
Protecció de Dades

• Categories especials

• Penals

• Dades personals

Normativa 
transparència

• Especialment 
protegides

• Dades personals

RD 3/2010 
ENS

• Alt

• Mitjà

• Baix

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.
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…que es pot fer sempre que sigui lícit

• L'interessat ha donat el consentiment 

• Execució d’un contracte ...o de mesures precontractuals

• Compliment obligació legal

• Protecció interessos vitals

• Compliment missió en interès públic o exercici de poders públics

• Satisfacció interessos legítims del responsable del tractament

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…si es requereix consentiment ha de ser explícit

• Explícit
Consentiment de l’interessat: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 
inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, 
el tractament de dades personals que l’afecten (RGPD 4.11) 

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.
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…consentiment explícit

• Explícit

• Capacitat de demostrar que s’ha obtingut

• Informació clara i diferenciada

• Tan fàcil de retirar com d’obtenir, i en qualsevol moment

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…consentiment explícit

Art. 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu

...

2. Els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, 
...sempre que l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es 
presumeix que la consulta o l’obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi 
consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

Llei 39/2015
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…destinant-les a finalitats determinades

RGPD. Art. 5

1. Les dades personals han de ser: …

b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de 
tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats. D'acord amb l'article 89, apartat 1, 
el tractament posterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb 
finalitats de recerca científica i històrica o amb finalitats estadístiques no es considera 
incompatible amb les finalitats inicials (limitació de la finalitat).

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…dades adequades, pertinents i limitades 

RGPD. Art. 5

1. Les dades personals han de ser: …

c) Adequades, pertinents i limitades al que 
és necessari en relació amb les finalitats per 
a les quals es tracten (minimització de dades).

LOPD. Art. 4

1. Les dades de caràcter personal només es 
poden recollir per ser tractades, així com 
sotmetre-les a aquest tractament, quan 
siguin adequades, pertinents i no excessives 
en relació amb l'àmbit i les finalitats 
determinades, explícites i legítimes per a les 
quals s'han obtingut.

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.
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…dades adequades, pertinents i limitades 

NLOPD. Disposició addicional 9a.

Cuando la publicación de un acto administrativo contuviese datos de carácter personal del 
afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo las cuatro últimas 
cifras numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, 
pasaporte o documento equivalente.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los 
que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, … se identificará al afectado exclusivamente 
mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de 
extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…només durant el temps justificat

RGPD. Art. 5.1.e

Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al 
necessari per a les finalitats del tractament ... Les dades personals es poden conservar durant 
períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, 
amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, ...sens perjudici de 
l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades ... (limitació del termini de 
conservació).

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.
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…només durant el temps justificat

Ley 39/2015. Artículo 17. Archivo de documentos.

…
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia 
del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los 
datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La 
eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa aplicable.

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

RGPD. Art. 89

1. El tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o 
històrica o amb finalitats estadístiques ... han d’assegurar que es disposa de mesures tècniques i 
organitzatives, en particular per garantir el respecte del principi de minimització de les dades 
personals. Aquestes mesures poden incloure la seudonimització, si així es poden aconseguir 
aquestes finalitats. Sempre que aquestes finalitats es puguin assolir mitjançant un tractament 
posterior que no permeti o ja no permeti la identificació dels interessats, aquests fins s’han 
d’assolir d’aquesta manera.

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…només durant el temps justificat
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• A ser informat en donar-les

• A accedir-hi

• A fer-les rectificar

• A oposar-se al tractament

• A fer-les cancel·lar

• A ser informat en donar-les

• A accedir-hi

• A fer-les rectificar

• A oposar-se al tractament

• A fer-les suprimir

• A limitar-ne el tractament

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

…respectant els drets dels interessats

b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada pel  dret de la 
Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament, o per complir una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
...
d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic… 

Parlem de dades personals de diferent nivell o sensibilitat, tractament que es pot fer sempre que sigui lícit, tenint present que, si es requereix consentiment, ha de ser explícit, 
destinant les dades a finalitats determinades, explícites i legítimes, tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari, només durant el temps justificat, 
respectant els drets dels interessats i aplicant mesures de seguretat que garanteixin aquests drets.

RGPD. Art. 17.3

…respectant els drets dels interessats
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Novetats legals en protecció de dades
Adaptació al compliment del Reglament General de Protecció de Dades

II – Actuacions prioritàries

• Designació del DPD

• Registre de les activitats de tractament

• Encàrrecs de tractament

• Informació a facilitar en l’obtenció directa

• Mesures de seguretat

Delegat de protecció de dades. Funcions

� Informar i assessorar

� Supervisar el compliment de la normativa general i interna

� Oferir assessorament en l'avaluació d'impacte relativa a la protecció 
de dades i supervisar-ne l’aplicació

� Cooperar amb l'autoritat de control.

� Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control

• Comunicar vulneracions rellevants

• Atendre els interessats en les seves reclamacions
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Registre de les activitats de tractament

Nom responsable

Dades de contacte

Nom del DPD

Dades contacte del DPD

Nom tractament

Nom corresponsable

Finalitat del tractament

Categories d’interessats 

Categories de dades personals

Dades de categories especials

Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països tercers 

Terminis previstos per a la supressió

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Base jurídica del tractament

Registre de les activitats de tractament

Nom tractament Àrea, Servei o unitat

Nom corresponsable Provinença de les dades

Finalitat del tractament

Categories d’interessats Procediment de recollida

Categories de dades personals Aplicacions o sistemes destinats al tractament 

Dades de categories especials

Categories de destinataris cessions Usuaris que accedeixen a les dades

Categories de destinataris països tercers 

Terminis previstos per a la supressió Encàrrecs de tractament

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Base jurídica del tractament Correspondència amb fitxer registrat
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Registre de les activitats de tractament

• Gestió del personal • Expedient del personal

• Elaboració nòmina i seguretat social

• Control de presència

• Salut laboral

• Processos selectius

Registre de les activitats de tractament

• Gestió del padró d’habitants

• Registre de documents

• Gestió d’interessats en procediments

• Gestió del personal

• Gestió de la nòmina i seguretat social

• Registre d’interessos

• Gestió de proveïdors

• Gestió tributària i recaptació

• Recepció de suggeriments, queixes i 
consultes

• Gestió del proveïment d’aigua

• Gestió de drets funeraris

• Gestió serveis socials

• Cens d’animals

• Gestió de la llar d’infants

• Videovigilància

• Videovigilància trànsit
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Encàrrecs de tractament

“Encarregat del tractament o encarregat: 

la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre 
organisme que tracta dades personals per compte del responsable del 
tractament”.

Encàrrecs de tractament. Contractes

• Més continguts
• Més control del responsable

• Més informació de l’encarregat al responsable

• No necessàriament document tipus contracte

• Validesa dels ja signats?
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Informació a facilitar en l’obtenció directa

Informació bàsica sobre protecció de dades

1 Responsable

2 Finalitat

3 Legitimació

4 Destinataris

5 Drets

6 Informació adicional a…

Tractament de dades personals

• Dades de contacte del responsable

• Dades de contacte DPD

• Descripció ampliada de les finalitats

• Terminis o criteris de conservació

• Detall de la base jurídica del tractament

• Possibilitat de retirar el consentiment

• Destinataris o categories de destinataris

• Manera d’exercir els drets

• Dret a reclamar davant l’autoritat de control

Josep Matas

Moltes gràcies 
per l’atenció

@JosepMatas

jmatas@legalment.net

www.legalment.cat


