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PROTECCIÓ DE DADES 
 

 

NOU REGLAMENT COMUNITARI DE PROTECCIÓ DE DADES 
      

 

 

La publicació del nou reglament de protecció de dades aplicable a nivell europeu 
prefigura la que sens dubte serà la norma de major rellevància adoptada en els últims 
anys en aquest àmbit tan sensible. A més a més de consensuar a nivell comunitari les 
garanties de protecció sobre les dades de caràcter personal tractades per les empreses, 
el seu objectiu principal és reforçar el control dels usuaris sobre la seva informació 
privada. 
 
Algunes de les principals novetats que imposarà la nova regulació són les següents: 
 
- Responsabilitat activa. Les empreses hauran d’adoptar mesures que assegurin 

raonablement que compleixen amb els principis, drets i garanties que el reglament 
estableix. Es preveuen requeriments relacionats amb: protecció de dades des de el 
disseny; protecció de dades per defecte; mesures de seguretat: manteniment d’un 
registre de tractaments; realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de 
dades; nomenament d’un delegat de protecció de dades; notificació de violacions de la 
seguretat de les dades; i promoció de codis de conducta i esquemes de certificació. 

 
-   Ampliació dels drets dels interessats. Als drets d’accés, rectificació i cancel·lació, s’hi 

afegeixen com a novetat el dret a l’oblit i el dret de portabilitat. El dret a l’oblit es 
presenta com la conseqüència del drets dels ciutadans a sol·licitar que les dades 
personals siguin suprimides quan, entre d’altres casos, aquestes ja no siguin 
necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides. El dret de portabilitat implica 
que l’interessat que hagi proporcionat les seves dades a un responsable que  les 
estigui tractant de manera automatitzada  pugui sol·licitar recuperar-les en un format 
que li permeti el seu trasllat a un altre responsable. 

 
- Transferències  internacionals de dades.  Després d’un llarg debat sobre la millor 

solució per a la transferència de dades a nivell internacional, el reglament estableix 
que l’autorització de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades deixarà d’ésser 
necessària per a transferir dades a tercers països quan s’utilitzin les “clàusules 
contractuals tipus” adoptades per la Comissió Europea o una autoritat  de control o 
normes corporatives vinculants. 
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-  Noves obligacions per als responsables de fitxers. Les entitats que tracten dades 

personals hauran de complir amb nous deures organitzatius: designació d’un Data 
Protection Officer (nova figura dins l’empresa que centralitzarà la gestió de la protecció 
de dades i podrà formar part de la plantilla o desenvolupar les seves funciones en el 
marc d’un contracte de serveis); registre de les activitats de tractament de dades 
(sistematitzà les activitats vinculades al tractament de dades i estarà a disposició de 
les autoritats competents en cas que així ho sol·licitin); i notificació d’una violació de 
seguretat en 72 hores a l’òrgan de control, o si és d’alt risc, a l’interessat. 

 
-  Nou sistema de recollida de dades. Els textos legals aplicats per l’empresa hauran 

d’adaptar-se a les noves obligacions informatives. En determinats casos s’haurà 
d’incloure un  consentiment inequívoc i/o explícit, així com les dades de contacte del 
delegat de protecció de dades, el termini de conservació de les dades i el dret a 
presentar reclamació davant l’autoritat de control competent. 

 
-   Nou règim sancionador. S’endureixen les sancions en cas d’incompliment (es podran 

imposar multes de fins a 20 milions d’euros o de fins al 4% del volum de negocis a 
nivell mundial de l’infractor). 

 
-   Autoritats competents. L’autoritat principal que resultarà competent serà la del lloc on 

el responsable compti amb el seu establiment principal. En grups d’empresa 
multinacionals radicades a la Unió Europea, serà la que correspongui amb la seva seu 
central d’operacions. 

 
-  Finestreta única. Opció mitjançant la qual els responsables establerts en varis Estats 

membres o que estant en un sol Estat membre i facin tractaments que afectin 
significativament a ciutadans en varis Estats de la UE, tinguin una única autoritat de 
protecció de dades com a interlocutora. 

 
-   Avaluació d’impacte. Les empreses hauran d’assumir la responsabilitat d’avaluar el 

grau de risc que representa per a les persones que siguin objecte de tractament, 
havent de realitzar una avaluació d’impacte quan es prevegi un alt risc per als drets, 
llibertat i interessos legítims de dites persones.. 

 
-  Encàrrecs  de tractament. Els responsables i encarregats del tractament estaran 

obligats a portar un registre d’activitats quan utilitzin un mínim de 250 persones, o el 
tractament pugui suposar un risc per als drets i llibertats de l’interessat, o es tractin 
categories especials de dades o dades relatives a condemnes i delictes penals. Els 
encarregats de tractament hauran de subscriure un contracte de prestació de servei 
per compte del responsable seguint les seves instruccions –hauran d’ésser 
documentades- i estaran subjectes a les mateixes sancions que els responsables. 
S’introdueix la figura del co-responsable del tractament quan existeixen varis 
responsables o encarregats que determinin les finalitats i els mitjans del tractament. 

 
- Seudonimització. El nou marc normatiu introdueix el concepte de dades codificades 

per quan les dades no puguin atribuir-se a un interessat sense recórrer a informació 
addicional, separada i subjecta a mesures de seguretat que garanteixin l’anonimat del 
mateix. 
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- Per últim i a mode de conclusió, assenyalar que la vacatio legis de la nova norma és 

de dos anys, pel que no serà obligatòria fins l’any 2018. Això permetrà a les empreses 
preparar-se i adaptar-se al canvi de terç que portarà aquest nou reglament. 
 

Atentament, 
 

Rosa Maria Abadie 
 

Directora del DEPARTAMENTO de IP & IT 

Per a més informació poden contactar amb el departament d’IP  & IT  de BELLAVISTA telefònicament o 
mitjançant correu electrònic: ip@bellavistalegal.eu 
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