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Qui som? 

Experts i especialistes en consultoria, auditoria i formació en Protecció de Dades i servei de Delegat 
de Protecció de Dades (DPD). 

Som membres homologats de la ApCpD (Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades) 
que acredita un compromís de garantia i professionalitat. 

CENTRAL 

Pl. Generalitat, 23 

El Palau d’Anglesola 

25243  (Lleida) 

DELEGACIÓ NORT 

C. Pablo Alzola, Nº2-3º izda. 

Bilbao  

48450 (Bizkaia) 

http://assplus.org/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICADO_EPD.pdf


Maig 

2016 
És publica  i s’aprova 
la normativa RGPD. 

Novembre 

2017 

S'adapta la legislació espanyola 
LOPD a les disposicions del 

Reglament UE 2016/679 (RGPD). 

25 maig 

 2018 

Sancionable el NO 
compliment del RGPD a 
partir d’aquesta data.  

27 Juliol 

2018 

El Congrés convalida el Reial 
decret llei 5/2018, de 27 de 
juliol per a l'adaptació de les 
mesures URGENTS a la LOPD 

al RGPD. 

6 desembre 
2018 

Entra en vigor la 
LOPDGDD, després 

de la seva publicació 
en el BOE. 

2 anys per adaptar-nos 

CRONOLOGIA 
PRINCIPALS ASPECTES 



PRINCIPALS ASPECTES 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades 

personals i Garantia dels Drets 
Digitals 

Reglament General de Protecció de 
Dades - Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu de 27 d'abril 
de 2016 

Garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i 
especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar (Art. 18.4 de la Constitució Espanyola) 

Llei 34/2002 d'11 de juliol de 
Serveis de la Societat de la 

Informació i de Comerç Electrònic 

LOPDGDD RGPD LSSIce 

NORMATIVES obligatòries i sancionables 

TOTES les persones físiques i jurídiques que tractin dades personals de persones físiques. 

Qui ha de complir aquestes normatives? 

Normativa nacional Normativa Europa 

OBJECTE de les normatives de Protecció de Dades 



L'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
comprèn els tractaments que duen a terme les institucions públiques. 

Vetlla pel compliment de les normatives de protecció de dades i 
garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter 
personal. 

PRINCIPALS ASPECTES 

L'àmbit d'actuació de L’Agència Vasca de Protecció de Dades comprèn els 
tractaments que duen a terme les institucions públiques. 



El responsable és aquella 
persona o entitat que crea la 

base dades en la qual es 
recull la informació 

personal o, almenys, que 
decideix sobre el seu ús i 

gestió. 

Persona o persones de 
l’entitat a les que se’ls ha 

assignat la funció de 
coordinar i controlar les 
mesures de seguretat 

aplicables. 

Persona física o jurídica, 
autoritat pública, servei o 
qualsevol altre organisme 

que tracta dades personals 
per compte del responsable 

del tractament. 

Obligatori en les 
organitzacions públiques. 

Persona que ha de garantir 
el compliment del RGPD i la 
LOPDGDD. La seva missió, a 
més a més d’assessorar, és 
assegurar que es compleixi 

amb les obligacions en 
protecció de dades. 

RGPD, figures i conceptes 

Responsable  del 
Tractament 

Responsable de 
Protecció de Dades 

o de Seguretat
Encarregat del 

 Tractament 

Delegat de  
Protecció de Dades 

(DPD) 



1 

RELACIÓ DELS 

TRACTAMENTS 

2 

DOCUMENT DE 
SEGURETAT 

Recopilarà les 
mesures d’índole 

tècnica i 
organitzativa 
d’acord a la 

normativa vigent. 

3 

CONTRACTES DE 
CONFIDENCIALITAT 

Amb el personal de 
l’entitat, amb els 
Encarregats del 

Tractament i Delegat 
de Protecció de 

Dades. 

4 

ADEQUAR LA 
DOCUMENTACIÓ 
QUE UTILITZEM 

Legitimar les dades 
personals de què 

disposa mitjançant el 
compliment dels 

següents principis de la 
LOPDGDD i RGPD: 

- Principi del consentiment de 
l’afectat.  

- Principi d’informació a 
l’afectat.  

- Principi de qualitat de les 
dades. 

5 

IMPLANTAR  LES 
MESURES DE 
SEGURETAT  

TÈCNIQUES  I 
ORGANITZATIVES 

Arxius, destrucció de 
documentació, 

usuaris, 
contrasenyes, copies 

de seguretat, etc.  

“Seguretat de la 
informació” 

Segons el nivell de 
seguretat. 

Obligatorietat de 
portar un registre 

d'activitats de 
tractament de les 

persones. 

PRINCIPALS ASPECTES per complir les normatives 



Introducció de 

un procés per 

realitzar proves 

  i avaluar 
l'efectivitat 

 d'aquests sistemes 

periòdicament. 

Capacitat de garantir 
la confidencialitat, 

 la integritat, 

la disponibilitat i 

la resistència dels 
sistemes de forma 

contínua. 

Seudonimització 

 i / o 

xifrat de dades. 

Capacitat de restaurar 

la disponibilitat i 

 l'accés a les dades 

de forma puntual 

després d'un incident 

 tècnic o físic. 

MESURES A ADOPTAR PER LES EMPRESES 

PRINCIPALS ASPECTES 



Nous drets dels ciutadans: dret a 
l’oblit (supressió) , dret de portabilitat 
de dades i dret a la limitació d’ús de 
les dades.  

A l’Autoritat de Control (a Espanya és 
l’AEPD) s’haurà de notificar:  violacions i els 
forats de seguretat i sol·licitar una 
autorització prèvia per determinats tipus de 
tractament. 

Creació de la figura del Delegat de 
Protecció de Dades (DPD). 

Tots els consentiments hauran de ser 
explícits. Desapareix el consentiment tàcit. 

Serà obligatori realitzar Anàlisis de 
Riscos i Avaluacions d’Impacte. 

Obligació de registrar documentalment 
totes les operacions de tractament de 
dades. 

COMPORTA CANVIS IMPORTANTS EN LA PROTECCIÓ DE DADES. 

ELS  MÉS  DESTACATS  SÓN: 

RGPD aspectes principals 

Establiment d'obligacions per noves 
categories especials de dades 
(biomètrics, genètics, etc.). 

Aplicació del concepte “Finestra Única”. 



LOPDGDD 

LLEI ORGÀNICA 3/2018, 
DE 5 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS I GARANTIA 
DELS DRETS DIGITALS 

Deroga l'antiga LOPD de 1999 i també el Reial 
decret llei 5/2018 de 27 de juliol. 

Va entrar en vigor el 6 de desembre de 2018, 
després de la seva publicació en el BOE. 

És l'adaptació de la normativa nacional al 
Reglament Europeu (RGPD). 

Introdueix una novetat important: 

La Garantia dels Drets Digitals. 



LES MÉS DESTACADES SON: 

Les claus de la LOPDGDD 

TRACTAMENTS CONCRETS: 

Operacions mercantils 
Són lícits els tractaments derivats del desenvolupament de qualsevol 
operació de modificació estructural de societats o transmissió de negoci o 
d'activitat empresarial, sempre que els tractaments anessin necessaris per 
a la bona fi de l'operació. En el cas que aquesta operació no arribi a 
concloure, l'entitat cessionària haurà de procedir a la supressió d'aquestes 
dades. 

Dades de contacte d'empresaris i professionals 
liberals 
S'entén que és lícit el tractament per a la satisfacció d'interessos legítims 
sempre que aquests no prevalguin sobre els drets i llibertats de l'interessat. 

Sistemes d'informació creditícia 
Els ciutadans podran ser inclosos en els sistemes d'informació de solvència 
creditícia quan mantinguin un deute de més de 50€. Els ciutadans no 
podran mantenir-se registrats en aquests sistemes més de 5 anys. 

Videovigilància 
Captació de via publica - Només per a preservar la seguretat de persones, 
béns i instal·lacions. Amb ampliacions per al cas de seguretat de béns o 
instal·lacions estratègics o d'infraestructures vinculades al transport, sense 
que en cap cas pugui suposar la captació d'imatges de l'interior d'un 
domicili privat. 
Videovigilància en el treball: No en llocs de descans o esplai. Amb 
informació prèvia. 

Exclusió publicitària 
Evitar l'enviament de comunicacions comercials als qui haguessin 
manifestant la seva negativa a rebre-les. 

Denúncies internes 
Creació de sistemes d'informació que posin en coacció a entitats de Dret 
privat, la comissió en el si de la mateixa o en l'actuació de tercers que 
contractessin amb ella, actes que fossin contraris a la normativa. 
- Amb un límit d'accés limitat per la normativa. 

Funció estadística pública 
La comunicació de dades per raó estadística serà legitima quan: 
 - La base legal sigui la comunicació de dades a òrgans competents en 
matèria estadística. 
- L'aportació és voluntària. 
- Els organismes poden denegar les sol·licituds de drets dels afectats. 



LES MÉS DESTACADES SON: 

Les claus de la LOPDGDD 

Les bases jurídiques que legitimen el tractament 
de dades personals dels ciutadans 
No és necessari que el particular consenti el tractament de les seves dades 
personals si existeix una altra base jurídica que legitimi el tractament.  
En els casos que calgui el consentiment dels ciutadans , aquest deu ser de 
voluntat lliure, específica i informada. 

Obligació d'informació sobre el tractament de les 
seves dades i sobre l'exercici dels seus drets 
Les organitzacions han d'informar els ciutadans de forma clara i senzilla de 
qui tracta les dades, parell que finalitat, conservació, destinataris i la forma 
d'exercir els seus drets. 

Delegat de Protecció de Dades (DPD) 
La nova LOPD amplia el llistat d'entitats que hauran de comptar 
obligatòriament amb un DPD. 

Consentiment dels menors 
S'estableix que l'edat mínima per a atorgar el consentiment és als 14 anys. 

Dades personals dels difunts 
Les persones vinculades a un difunt per raons familiars, o de fet, o els seus 
hereus poden sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió de les dades 
personals del difunt, tret que aquesta l'hagués prohibit expressament en 
vida o així ho estableixi una llei. 

Registre d'activitats de tractament (RAT) 
Registre entorn a conjunts estructurats de dades, especificant activitats de 
tractament 



GARANTIA DELS DRETS DIGITALS: 
S'incorpora un nou  Títol  X, amb una nova regulació, relativa a la "Garantia dels Drets Digitals", en la qual es recullen drets 
que introdueixen en l'ordenament jurídic aspectes necessaris per a adaptar la norma a la societat actual l'activitat de la qual 
pivota en gran manera en un entorn digital. 

Dret a la desconnexió digital en l'àmbit 
laboral 
Reconeix als treballadors la desconnexió de qualsevol eina digital 
professional, potenciant el dret a la conciliació de la vida personal i 
laboral. 

01 
Dret a la intimitat a l'àmbit laboral 
Protegeix la intimitat en aquells llocs destinats al descans i a l'oci, 
prohibint la instal·lació de sistemes d'enregistrament d'imatges i 
sons. 

02 

Dret a l'oblit a internet i xarxes socials 
La Llei regula el dret a l'oblit, és a dir, el dret de tota persona que 
sol·licita que se suprimeixin les seves dades personals facilitades 
prèviament a les empreses. 

03 Protecció dels menors a internet 
Estableix en 14 anys l'edat mínima perquè els menors puguin 
atorgar el consentiment per a tractar les seves dades personals 
per part de tercers. El RGPD donava marge per a fixar-la entre 13 i 
16 anys. 

04 

Les claus de la LOPDGDD 



GARANTIA DELS DRETS DIGITALS: 
S'incorpora un nou Títol X, amb una nova regulació, relativa a la "Garantia dels Drets Digitals", en la qual es recullen drets que 
introdueixen en l'ordenament jurídic aspectes necessaris per a adaptar la norma a la societat actual l'activitat de la qual 
pivota en gran manera en un entorn digital. 

Les claus de la LOPDGDD 

Dret a l'educació digital 
La Llei inclou competències digitals en el disseny d'assignatures 
de lliure configuració. Ha de garantir-se un ús dels mitjans 
digitals assegurança i respectuós amb la dignitat humana i els 
valors constitucionals. 

05 Dret al testament digital 
Els familiars o hereus del difunt poden dirigir-se als prestadors 
de serveis de la societat de la informació per a accedir als 
comptes digitals dels difunts i decidir el futur d'aquestes. 

06 

Dret de rectificació a internet i a 
l'actualització d'informacions 
Tothom té dret a la llibertat d'expressió a internet, però ha de 
garantir-se el dret de rectificació i a l'actualització 
d'informacions. 

07 Dret d'accés universal a internet 
La Llei estableix el dret de tota persona a accedir a Internet de 
forma universal, assequible i no discriminatòria, 
independentment de la seva condició personal, social, 
econòmica o geogràfica. 

08 



 Realitzar avaluacions d'impacte.

 Realitzar auditories.

 Aplicar i implantar les polítiques de protecció de dades.

 Assignar responsabilitats, formar al personal autoritzat i
conscienciar-los.

Encarregat d’assessorar i supervisar al Responsable o Encarregat del tractament. 

També serveis als afectats o interessats. 

DPD - Delegat de Protecció de Dades 

INTERN EXTERN 



DPD - Delegat de Protecció de Dades 

Tracten dades de categories especials (orientació sexual, 
salut, creences, origen ètnic, dades biomètriques o 
genètiques). Tracten dades d'infraccions penals o 
condemnes. Amb un volum important. 

Tracten de dades personals a gran escala. Creen perfils 
amb les seves dades personals. 

Són un organisme o autoritat pública. 

Quines entitats han de designar un DPD? 

 
Segons el RGPD 



DPD - Delegat de Protecció de Dades 

Quines entitats han de designar un DPD?  
La nova LOPDGDD  (Llei orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals), concreta en l'article 34 que entitats 
han de designar el DPD. Entre altres a: 

Segons el la LOPDGDD 

 Els col·legis professionals i els seus consells generals.

 Els centres docents, les Universitats públiques i privades.

 Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions
electròniques conforme al que es disposa en la seva legislació específica,
quan tractin habitualment i sistemàticament dades personals a gran
escala. 

 Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaborin a
gran escala perfils dels usuaris del servei.

 Les entitats incloses en l'article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny,
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

 Els establiments financers de crèdit.

 Administracions públiques.



DPD - Delegat de Protecció de Dades 

Quines entitats han de designar un DPD?  
La nova LOPDGDD  (Llei orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals), concreta en l'article 34 que entitats 
han de designar el DPD. Entre altres a: 

Segons el la LOPDGDD 

 Les empreses de seguretat privada.

 Les entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial,
incloent-hi les de recerca comercial i de mercats, quan duguin a terme
tractaments basats en les preferències dels afectats o realitzin activitats que
impliquin l'elaboració de perfils.

 Els centres sanitaris. S'exceptuen els professionals de la salut que, àdhuc estant
legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients,
exerceixin la seva activitat a títol individual.

 Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l'emissió d'informes
comercials que puguin referir-se a persones físiques.

 Els operadors que desenvolupin l'activitat de joc a través de canals electrònics,
informàtics, telemàtics i interactius, conforme a la normativa de regulació del
joc.



DPD - Delegat de Protecció de Dades 

Quines entitats han de designar un DPD?  
La nova LOPDGDD  (Llei orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals), concreta en l'article 34 que entitats 
han de designar el DPD. Entre altres a: 

Segons el la LOPDGDD 

 Les entitats asseguradores i reasseguradores.

 Les empreses de serveis d'inversió, regulades per la legislació del Mercat de
Valors.

 Les entitats responsables de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència
patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau,
incloent-hi als responsables dels fitxers regulats per la legislació de prevenció
del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 Les federacions esportives quan tractin dades de menors d'edat.

 Els distribuïdors i comercialitzadors d'energia elèctrica i els distribuïdors i
comercialitzadors de gas natural.



No podran captar-se imatges de la via pública a 
excepció d'una franja mínima dels accessos a 
l'establiment. Tampoc podran captar-se imatges de 
terrenys i habitatges confrontants o de qualsevol altre 
espai aliè. 

Cancel·lar les imatges en un màxim de 30 dies. 

Disposar de document per exercí els drets a les 
persones que ho sol·licitin. 

Avisar de zona vigilada amb càmeres. Cartells 
informatius a cada entrada en un lloc visible. 

VIDEOVIGILÀNCIA 

PRINCIPALS ASPECTES 



CONSENTIMENT 

Definició: Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat 
accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals 
que el concerneixen (Definició del Reglament Europeu de Protecció de Dades). 

Es troba recollit com un dels principis de la protecció de dades, en el seu article 
4.11, que enuncia el següent: 

Reglament Europeu de Protecció de Dades - RGPD 

“Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la 
qual l'interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció 
afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen”. 

PRINCIPALS ASPECTES 



CONSENTIMENT 

El dret a la pròpia imatge 

L'article 18 de la Constitució Espanyola garanteix el dret a la pròpia 
imatge com un dret fonamental, desenvolupant-se el seu contingut en la 
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

La pròpia imatge és un dret personal i fonamental, que es vulnera si es 
fotografia  o grava sense el consentiment i es publica o divulga. 

Per a la publicació d'imatges de persones en XARXES SOCIALS, web, fullets, etc. 
s'ha de tenir el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc. 

Especial atenció mereixen les  que apareixen menors d'edat. 
-    Dret a la pròpia imatge. 
- Dada de caràcter personal. 
- Llei orgànica  de Protecció Jurídica del Menor. 

el consentiment hauran d'atorgar-lo 
els seus representants legals 



DRETS dels ciutadans 

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del 
tractament els DRETS: 

DRET 
 D'ACCÉS 

DRET DE  
RECTIFICACIÓ 

DRET 
D'OPOSICIÓ 

DRET DE  
SUPRESSIÓ ("A l'OBLIT") 

DRET A LA LIMITACIÓ DEL 
TRACTAMENT 

DRET A LA 
 PORTABILITAT 

DRET A NO SER OBJECTE 
DE DECISIONS 
INDIVIDUALS 

AUTOMATITZADES 

DRET  
D'INFORMACIÓ 



Pàgines web 

Pàgines webs particulars amb publicitat 

Comerç electrònic 

Campanyes publicitàries o subministrament 
d’informació a través de correu electrònic, 
SMS, etc. 

LSSIce i COOKIES 

A QUI AFECTA: 

Totes les empreses i persones que duguin a terme activitats que es realitzin per 
mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o tinguin una finalitat 
econòmica:  

LSSIce  - Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 



Què és la "LLEI DE COOKIES "? 

L’art. 22.2 de la LSSI estableix: 

“Els prestadors de serveis podran [utilitzar cookies] a condició que els [usuaris] hagin donat el seu 

consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara […]”. 

[Redactat per l’apartat tres de l’article 4 del R.D. Llei 13/2012, de 30 de març, («B.O.E.» 31 març)] 

1 

Des de l’1 d’abril de 2012 es demana: 

Un web, portal o botiga virtual ha de complir la llei, 
proporciona una bona imatge i estarà protegit de 

possibles responsabilitats. 

La LSSIce és d'obligatori compliment. Complir 
correctament la normativa li evités sancions. 

Informació 

Consentiment 
Instal·lació 2 3 

LSSIce i COOKIES 



Dret de la competència 

Dret de la publicitat 

Dret de marques 

Protecció de dades 

Propietat  intel·lectual 

Dret del comerç electrònic 

REGULACIÓ 
INTERNET 

PRESENCIA DE L’EMPRESA 
a la web 



WHATSAPP 

WhatsApp no és una eina de treball, és una eina de comunicació ràpida però alhora insegura 
per a transmetre informació privada. 

En les pròpies condicions d'ús de l'aplicació s'indica que no poden garantir la seguretat de les 
dades que es puguin transmetre. 

WhatsApp NO és un mitjà de comunicació oficial, per la qual cosa ha de quedar clar que 
qualsevol acord i/o conversa no és formal. 

És important conèixer que WhatsApp no permet expressament i 
pot acarrar sancionis seberas i la suspensió de comptes. 

• Està prohibit enviar anuncis i altres matèries comercials.

• No es pot enviar spam o missatges no sol·licitats, així com repetir el mateix missatge moltes vegades (és preferible usar
llistes de difusió als missatges a grups en entorns professionals). Però no només per WhatsApp, la pròpia legislació a
Espanya ho impedeix.

No utilitzar funcionalitats com els grups de conversa o xats. Si es vol afegir a algú en un grup 
s'ha de tenir el seu consentiment exprés i explícit. 



Llegir notícia aquí 

Llegir notícia aquí 

WHATSAPP 

https://elpais.com/tecnologia/2017/12/20/actualidad/1513786075_415535.html
https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-aepd-sanciona-whatsapp-facebook-300000-euros-cada-cesion-tratamiento-datos-consentimiento-20180315114222.html


A nivell europeu crearà més consciència i acció per al compliment normatiu 

Accions des de 

"AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES": 

Difusió dels nous drets  i la nova normativa EUROPEA 

Augmentarà la acció inspectora 



EVITAR CONDUCTES sancionadores 

Les accions comercials han de passar el 
control de protecció de dades de forma que 
no s’infringeixi la normativa sobre el sistema 
d’obtenció de les dades dels destinataris de la 
publicitat. 

Quan tenim un client menor d'edat s'ha de 
seguir un protocol específic sobre l'obtenció 
de dades. 

. 



La inclusió d'un client nostre que tingui la 
condició de morós en les llistes de solvència 
patrimonial es pot fer només si s'utilitza el 
sistema previst per la norma. 

Auditoria biennal obligatòria que 
quedarà a la disposició de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades o, si 
escau, de les autoritats de control 
autonòmiques. 

EVITAR CONDUCTES sancionadores 



COM  ACTUA  L'ACCIÓ  inspectora 

Els procediments d'inspecció poden iniciar de dues maneres: 

RISCOS d’incomplir 

There are many 
variations passage 

lorem ipsum 

DENÚNCIES 

Les denúncies aniran augmentant a mesura que les persones tinguem més coneixement dels nostres drets 
pel que fa a la privacitat de les nostres dades personals. 

VIA D'ACTUACIÓ ÉS LA PRÒPIA AGÈNCIA 

PERSONES 
RELACIONADES 

CLIENT ENFADAT I NO 
SATISFET 

COMPETÈNCIA 



SANCIONS 
Estan subjectes al règim sancionador:  
- Encarregats i responsables.  
- Representants d'encarregats i responsables.  
- Entitats de certificació i entitats acreditades de supervisió de codis de conducta. 

Reglament Europeu de Protecció de Dades 
Nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i 

Garantia dels Drets Digitals 

INFRACCIONS SANCIONS 

Greu 

Fins a 10 milions d'euros 
o el 2% de la facturació
anual de l'exercici 
anterior 

Molt Greu 
Fins a 20 milions d'euros 
o el 4% de la facturació
de l'exercici anterior 

En cas que hi hagi una obtenció fraudulenta de dades pot 
cometre un delicte penal, i és aplicable a més de les sancions 

a l'empresa, les sancionadores del Codi Penal. 



del 25 de maig de 2018 
al 15 de maig de 2019 XIFRES 

2018 

10.651 

14.146 

2017 Maig 

2019 

14.397 

RECLAMACIONS A 
l'AEPD 

Al 31 de desembre de 2018 
s'havien inscrit: 

20.043 delegats

DPD – DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

2.747 
SECTOR PÚBLIC 

17.296 
SECTOR PRIVAT 

Al 15 de maig de 2019 
s'havien inscrit: 

34,193 delegats

4.285 
SECTOR PÚBLIC 

29.908 
SECTOR PRIVAT 

BRETXES DE SEGURETAT 

Al 31 de desembre de 2018: 

547 notificacions

Al 15 de maig de 2019: 

Reclamacions Rebudes 

14,397 
Reclamacions Resoltes 
Satisfactòriament a taves del Delegat 
de Protecció de Dades 

2,079 

966 notificacions

Pèrdua o robatori de 
dispositius o 

documentació 



ELS PASSOS A REALITZAR PER UNA EMPRESA 

Confeccionar el registre d'activitats 
de tractament que regula l'article 30 

del Reglament. 

Així l'empresa serà conscient de la tipologia de 
dades que tracta, les seves finalitats i les 

obligacions que ha de complir cada un. 

Anàlisi de la legislació actual (LOPD) i 
de les novetats que introdueix el nou 

reglament. 

Nova redacció de contractes 
amb treballadors i proveïdors 

de serveis. 

Tenint en compte aspectes com 
"consentiment informat" i la 

"responsabilitat activa". 

Assignar un pressupost. 

Per a les inversions que assegurin el 
compliment del reglament. 

RGPD aspectes principals 



Nomenament d'un DPD 
Delegat de Protecció de Dades. 

En alguns casos. 

Auditoria. 

Per detectar l'impacte que causarà en 
el negoci el RGPD. 

Implantació de mesures tècniques 
per a la portabilitat de dades o 

procediments per mitigar i 
comunicar les bretxes de seguretat. 

Implementació de les mesures legals i 
tecnològiques que es derivin de 

l'informe d'auditoria i de riscos segons 
el reglament. 

Suposa la compra efectiva de les eines de 
xifrat, esborrat o backup que siguin 

necessàries, entre altres coses. 

RGPD aspectes principals 

ELS PASSOS A REALITZAR PER UNA EMPRESA 



DIFERENCIES entre LOPD i RGPD 

RGPD aspectes principals 

I antiga LOPD nou RGPD 

Informació i 
transparència 

• Informació expressa, precisa i inequívoca
• Tota la informació en el moment de la recollida
• Dades recollides d'altres fonts: 3 mesos

• Informació concisa, transparent, intel·ligible, clara,
senzilla i de fàcil accés

• Informació a incloure: - base jurídica, intenció de TI,
dades DPD i perfils

• Dades recollides d'altres font: 1 mes

Consentiment 
• S'admet tàcit o per omissió
• Menors 14

• Basat sempre en una acció, no inacció (no omissió)
• Menors 16 o 13 si és el cas. Obligació de verificar

l'edat. Autorització real pares

Drets • Accés, rectificació, cancel·lació i oposició • + supressió, limitació i portabilitat

Encarregat del 
tractament 

• Es centra amb el responsable
• Necessitat de diligència deguda del responsable en la

selecció de l'encarregat

• Estableix obligacions pròpies de l'encarregat
• El responsable ha d'adoptar mesures per a l'elecció

de l'encarregat que garanteixi i pugui demostrar que
el tractament és conforme el RGPD

Anàlisi de riscos • No es regula • Valoració del risc per prendre mesures



DIFERENCIES entre LOPD i RGPD 

RGPD aspectes principals 

I antiga LOPD nou RGPD 

Risc d'activitats • No es regula
• Responsable i encarregat de mantenir un risc

d'operacions de tractament que contingui la informació
establerta en el RGPD

Mesures de seguretat 
• Determina amb detall i de forma exhaustiva les mesures a

aplicar segons el tipus de dades
• Responsable i encarregat establiran les mesures

apropiades en funció dels riscos detectats

Violacions de 
seguretat 

• No es regula
• S'han de documentar i notificar en el seu cas al

responsable, AEPD i afectat

Avaluació d'impacte • No es regula
• Els responsables han de realitzar una EIPD prèvia al

tractament amb probable risc alt

DPD - Delegat de 
Protecció de Dades 

• No es regula (Responsable de seguretat)
• Responsable i encarregat hauran de nomenar un DPD si

s'escau

Codis de conducta i 
esquemes de 
certificació 

• No es regula

• S'ha de garantir el compliment amb caràcter previ al
tractament i durant el tractament.

• Es proposa adhesió a codis de conducta o a mecanismes
de certificació



Generació del Document de seguretat. 

Programa per gestionar online el 
DOCUMENT DE SEGURETAT i realitzar 
qualsevol documentació referent a la 
LOPDGDD-RGPD. 

Realització d’Auditories de Seguretat. 

Formació legal necessària per un correcta 
compliment de la normativa. 

Elaboració dels tractaments de l'empresa. 

Documentació legislativa en matèria de 
protecció de dades. 

Implantar les Mesures de Seguretat 
segons el Nivell de les dades. 

Generació de contractes de 
confidencialitat  i documents  obligatoris. 

ASSESSORAMENT 
tècnic  i professional 



PLATAFORMA online 



Què ens DIFERÈNCIA? 

Garantia de satisfacció 

Treball en equip 

Servei personalitzat per 
a cada tipus de client 



COMPLEIXI LES NORMATIVES, 

 EVITI SANCIONS!! 

"Fins que no arribin les primeres sancions, no és tindrà en compte el nou reglament." 

És una regla recollida en l'article 6è del Codi Civil, i, com 

a tal, ha de ser observada. Dit amb altres paraules, el 

CODI CIVIL NO IMPOSA L'OBLIGACIÓ DE CONÈIXER LES 

LLEIS, SINÓ LA VOLUNTAT QUE EL DRET ÉS COMPLEIXI 

AMB INDEPENDÈNCIA DE QUE SIGUI CONEGUT PELS 

CIUTADANS. 



Facebook 

Twitter 

Newsletter 

Ens poden seguir: 

www.assplus.org 

Quedem a la seva disposició 

https://www.facebook.com/assplus.org/
https://twitter.com/ASSPLUSS
http://assplus.org/ca/blog/
https://www.facebook.com/assplus.org/
https://twitter.com/ASSPLUSS
http://assplus.org/ca/blog/
https://www.facebook.com/assplus.org/
https://twitter.com/ASSPLUSS
https://twitter.com/ASSPLUSS
http://assplus.org/ca/blog/
http://assplus.org/ca/blog/
http://www.assplus.org/


Moltes gràcies per l’atenció! 

J. Miquel Serrano 
Consultor i Auditor en Protecció de Dades 

610 398 230 lleida@assplus.org 

Raúl Águila Hernández
Consultor en Protecció de Dades 

http://assplus.org/ca/



