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novetats en protecció de dades
NOU MARC REGULATORI DE PROTECCIÓ DE DADES
El proper 25 de maig de 2018 finalitza el termini d’aplicació i acreditació del compliment del
nou marc regulador de protecció de dades (Reglament general europeu de protecció de dades
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i el Projecte de la nova Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal 12/000013 publicat el 24 de novembre,
amb la finalitat d’adoptar l’ordenament jurídic espanyol al susdit reglament).
Aquest nou marc regulador de protecció de dades s’alinea i s’homogeneïtza amb els actuals
marcs de compliment normatiu i COMPLIANCE corporatiu, i incorpora un entorn i unes
mesures de diligència i control units al requisit de responsabilitat i compromís de compliment
des de l’alta direcció i administradors de les entitats, ja que introdueix, per una banda, el
“principi de responsabilitat proactiva”, que requereix que les empreses puguin garantir i
demostrar que els tractaments de dades que realitzen estan conformes amb aquest nou marc,
i, per altra banda, “l’enfocament que es basa en el risc” que requereix l’adopció de mesures de
caràcter proactives en funció del risc a la privacitat, prèviament analitzat.

ASPECTES ESSENCIALS I NOVES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Tal com hem dit, el proper 25 de maig finalitza el termini per a la implantació i acreditació de les
noves mesures de protecció de dades que el nou marc regulador exigeix a les empreses
responsables del fitxer i als encarregats del tractament el seu compliment.
Tot seguit detallem els aspectes crítics que les entitats responsables i encarregades han de
considerar per poder complir amb aquestes mesures en el termini corresponent, i d’aquesta
manera evitar possibles riscos a la protecció de dades derivats de l’incompliment per part dels
clients i proveïdors que puguin afectar la seva activitat empresarial i evitar, també, possibles
sancions i responsabilitats en aquesta matèria. Els aspectes crítics que s’haurien
d’implementar amb caràcter urgent són:
Delegat/responsable de protecció de dades: designar una persona/equip que
compleixi aquesta funció, acreditar la formació rellevant sobre la nova normativa i els
elements de suport amb experts en les àrees que així ho requereixin.
Encarregats del tractament: preveure els requisits d’acreditació i coordinació amb els
responsables, així com subscripció formal del NOU contracte d’encarregat de
tractament amb les seves entitats responsables del fitxer.
Drets: incorporar en tots els documents que recullin dades els nous drets i requisits del
deure d’informació als afectats, incloent un pla d’informació per capes o nivells
d’informació a l’afectat, així com establir formalment un pla de comunicació. Tenir en
compte els requisits de coordinació amb els encarregats del tractament.
Canal de protecció de dades: implementar un canal de protecció per rebre i registrar els
incidents i riscos de violacions de seguretat i atenció dels drets. Tenir en compte els
requisits de coordinació amb els encarregats del tractament.
Identificar els requisits d’avaluació de risc a la protecció de dades, implementar amb les
mesures de diligència i control proactiu enfocades a la prevenció d’aquest risc per part
de l’entitat. Tenir en compte els requisits de coordinació amb els encarregats del
tractament.
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Acreditar les funcions i responsabilitats de diligència i control per part de l’alta
direcció/administradors.
De forma complementària i com a requisit essencial els delegats/responsables de protecció
de dades hauran de definir, implementar i supervisar les mesures que siguin d’aplicació a
l’entitat.
Pel que fa a les entitats que tinguin contractats serveis la prestació dels quals impliqui l’accés a
dades com a encarregats de tractament (assessors laborals, fiscals i empresa, serveis de
programari/sistemes, formació, logística i transport, externalització, màrqueting i altres
activitats que tractin dades per compte dels seus clients) han de preveure i planificar el nou
marc de protecció de dades pel que fa a les implicacions sobre les seves obligacions i
responsabilitats, i en particular els requisits d’acreditació i coordinació entre empresa
responsable del fitxer/encarregat.
Aquests requisits són expressament necessaris per poder operar i evitar sancions importants i
responsabilitats per no disposar de l’acreditació, de les mesures de coordinació i de
l’actualització del contracte d’encarregat de tractament.

ENTITATS OBLIGADES A NOMENAR FORMALMENT UN DELEGAT DE PROTECCIÓ DE
DADES, DATA PROTECTIONS OFFICER (DPO)
D’acord amb les disposicions del nou Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei orgànica
de protecció de dades, estan obligades a designar un delegat de protecció de dades les entitats
responsables o encarregades del tractament següents:
1. Col·legis professionals i els seus consells generals, regulats per la Llei 2/1974, de 13 de
febrer, sobre col·legis professionals.
2. Els centres docents que ofereixin ensenyament regulat per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació i les universitats públiques i privades.
3. Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques
conforme a allò que disposa la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions,
quan tractin de forma habitual i sistemàtica dades personals a gran escala.
4. Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaborin a gran escala
perfils dels usuaris del servei.
5. 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. (En concret els bancs, les caixes d’estalvi, les
cooperatives de crèdit, l’Institut de Crèdit Oficial.)
6. Els establiments financers de crèdit regulats pel Títol II de la Llei 5/2015, de 27 d’abril,
de foment del finançament empresarial. (En concret les entitats que es dediquin a la
concessió de préstecs i crèdits, incloent el crèdit al consum, el crèdit hipotecari i el
finançament de transaccions comercials, el factoring o les activitats d’arrendament
financer.)
7. Les entitats asseguradores i reasseguradores sotmeses a la Llei 20/2015, de 14 de juliol,
d’ordenament, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
8. Les empreses de serveis d’inversió, regulades pel Títol V del text refós de la Llei del
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.
9. Els distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica, conforme a allò que disposa
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i els distribuïdors i
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comercialitzadors de gas natural, conforme a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs.
10. 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.
11. Els responsables dels fitxers regulats per l’article 32 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril,
de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
12. Les entitats que desenvolupen activitats de publicitat i prospecció comercial,
incloent les d’investigació comercial i de mercats, quan duguin a terme tractaments
basats en les preferències dels afectats o realitzin activitats que impliquin l’elaboració de
perfils dels afectats.
13. Els centres sanitaris obligats legalment a mantenir històries clíniques de pacients
d’acord amb allò que disposa la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de
l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica.
14. Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l’emissió d’informes comercials
que puguin referir-se a persones físiques.
15. Els operadors que desenvolupin l’activitat de joc a través de canals electrònics,
informàtics, telemàtics i interactius, conforme a allò que disposa la Llei 3/2011, de 27 de
maig, de regulació del joc.
16. Qui exerceixi les activitats regulades pel Títol II de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
seguretat privada.

DESIGNACIÓ VOLUNTÀRIA
El nou marc regulador de protecció de dades preveu que les entitats no obligades puguin
designar de manera voluntària un delegat de protecció de dades.
En aquests supòsits, el nomenament, les funcions i els requisits d’aquesta figura quedaran
sotmesos al règim establert per les entitats obligades en el Reglament (UE) 2016/679 i en la
Llei orgànica de protecció de dades.

TEMINIS DE COMUNICACIÓ
Les designacions, els nomenaments i cessaments del delegat de protecció de dades s’hauran
de comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, a les autoritats
autonòmiques de protecció de dades, dintre els terminis següents:
Nomenaments: termini de 10 dies següents al nomenament del delegat de protecció de
dades, amb independència que la designació hagi estat voluntària o obligada.
Cessaments: termini de 10 dies següents al cessament del càrrec com a delegat de
protecció de dades, amb independència que la designació hagi estat voluntària o
obligatòria.
L’entrada en vigor dels terminis de notificació és el 25 de maig del 2018.

SANCIONS PER INCOMPLIMENT
Les sancions imposades en cas d’incompliment de les obligacions fixades pel Reglament en
relació amb la figura del delegat de protecció de dades poden ser de caràcter greu o lleu:
Sanció greu: no haver-lo nomenat formalment. Multa d’un import comprès entre 40.001
i 300.000 euros.

0021

Sanció lleu: no publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades o no
comunicar-les a l’Agència Estatal de Protecció de Dades en els supòsits en què els seu
nomenament sigui exigible. Multa d’import inferior a 40.000 euros.
Bonet Consulting
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Recordeu que podeu accedir a la vostre àrea de client
des de la intranet de la nostra web aparedes.com

Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent
Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández
Raquel Frigola i Martínez
Pere Morera i Bauxell
Elisabet Mullera i Llorens
Cecília Paino i Lloberas
Enric Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont
Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil
Miquel Roura i Vizcaino
Montse Sánchez i Lozano
Miquel Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols
Efraïm Costa i Rengel

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
pmorera@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
msanchez@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
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