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novetats en protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES: LA NOVA ASSIGNATURA EMPRESARIAL

Des del passat 25 de maig de 2018, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) és 
aplicable directament a tots els estats membres de la UE per tal d’uniformar, d’alguna manera, 
el marc legal en matèria de protecció de dades.

Tanmateix, el mateix RGPD deixa a la legislació nacional precisar determinats aspectes al seu 
criteri particular per tal de permetre ajustar la normativa nacional al nou marc jurídic.

Així doncs, la nova Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD) 
deroga expressament l’antiga LOPD de 1999, i també el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, 
per adaptar el dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades.

Entre les novetats de la LOPDGDD destaquen:

Regula la informació per capes per tal de complir amb les obligacions d’informació.

Presumeix la licitud de determinats tractaments.

Específica i augmenta els supòsits en què serà obligat denominar un delegat de protecció 
de dades (DPO).

Estableix el termini de prescripció de les infraccions i les sancions.

Regula els drets digitals dels ciutadans, incloent una sèrie de drets en l’àmbit laboral.

Com funciona el sistema d’informació per capes?

Una de les principals novetats de la nova LOPDDGG és la regulació del procediment per 
informar els interessats sobre el tractament de les seves dades mitjançant el sistema 
d’informació per capes.

Atenent l’article 11 de la llei:

Quan les dades s’obtenen directament de l’interessat el contingut mínim de la primera capa 
serà:
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La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si s’escau.

La finalitat del tractament.

La possibilitat d’exercir els drets establerts en els art. 15 a 22 de l’RGPD.

Una adreça de correu electrònic que permeti accedir de forma senzilla i directa a la resta 
d’informació, és a dir, segona capa.

Quan les dades s’obtenen d’un tercer; la informació bàsica de la primera capa conté, a més a 
més de la que ja s’ha especificat en el paràgraf anterior, la informació sobre:

Les categories de dades objecte del tractament.

Les fonts d’on procedeixen les dades.

Per tant, per complir amb el deure de transparència i informació establert en L’RGPD, es podrà 
informar del tractament de dades personals mitjançant el sistema de dues capes, segons 
correspongui en cada cas.

Es poden tractar les dades professionals sense consentiment?

Una de les incògnites de l’RGPD fou la relativa al tractament de dades de contacte de caràcter 
professional, que s’aclareix amb la nova LOPD 3/2018, de 5 de desembre. 

Sota la normativa anterior a l’RGPD, conforme a l’article 2 del Reial decret 1720/2007, els 
tractaments de dades de persones físiques que presten els seus serveis a persones jurídiques 
(nom, cognoms, funcions o lloc de treball, adreça postal o electrònica, telèfon…), així com els 
relatius a empresaris individuals, quedaven exclosos de l’aplicació de la normativa de 
protecció de dades. 

Amb el nou RGPD es comprova que aquestes dades quedin incloses en el seu àmbit d’aplicació, 
i aquí és on ens preguntem quina és la base jurídica que en legitima el tractament.

Amb l’article 19 de la nova LOPD, no s’exclou l’aplicació de la normativa en protecció de dades a 
les dades professionals, si es permet el seu tractament sense el consentiment de l’interessat, 
presumint amb caràcter iuris tantum que queden emparats en la base jurídica de “l’interès 
legítim”.

Amb aquest article, es dona cobertura legal al tractament de dades professionals de les 
persones físiques que presten serveis a una persona jurídica, així com a empresaris individuals 
o professionals lliberals, sense necessitat d’haver de sol·licitar el seu consentiment, sempre 
que:

El tractament es limiti a les dades necessàries per a la seva localització professional.

La finalitat del tractament es limiti al manteniment de qualsevol relació amb la persona 
jurídica on l’afectat desenvolupa la seva activitat, o amb els empresaris individuals o 
professionals lliberals únicament en la seva condició de tals i no de persones físiques.

Finalment, la nova LOPD permet als òrgans i poders públics tractar les dades professionals 
sempre que existeixi una obligació legal o sigui necessari per a l’exercici de competències.
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És necessari denominar un delegat de protecció de dades (DPO)?

En la nova LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals, s’hi troba el règim del delegat de protecció de dades.

Com a norma general, el Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la 
protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la seva lliure 
circulació (RGPD), obliga a denominar un DPO a tot responsable del tractament o encarregat 
de tractament de dades en els casos següents:

 1. A tots els organismes o autoritats públiques.

 2. Quan l’activitat principal comporti tractament de dades, que a causa de la seva 
naturalesa o fi requereixin una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran 
escala.

 3. Quan l’activitat principal comporti el tractament a gran escala de categories especials 
de dades personals o dades relatives a infraccions penals o condemnes.

Davant la dificultat que va suposar aquesta definició per delimitar els casos en què denominar 
un DPO resulta obligatori, la LOPD estableix la llista oberta d’entitats següent, que en qualsevol 
cas hauran de denominar i comptar amb un DPO: 

Els col·legis professionals i els seus consells generals.

Els centres docents que ofereixin ensenyament a qualsevol nivell establert en la 
legislació reguladora del dret de l’educació, així com universitats públiques o privades.

Les entitats que desenvolupen xarxes i donin serveis de comunicacions electròniques, 
quan tractin habitualment i sistemàticament dades personals a gran escala.

Els que presten serveis de la societat de la informació quan elaborin a gran escala perfils 
d’usuaris del servei.

Les entitats de crèdit.

Els establiments financers de crèdit.

Les entitats asseguradores i reasseguradores.

Les empreses de serveis d’inversió regulades pel Mercat de Valors.

Les distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica i els distribuïdors i 
comercialitzadors de gas natural.

Les entitats responsables de fitxers de morosos, solvència patrimonial i crèdit o de fitxers 
per a la gestió i prevenció del frau, blanqueig de capitals i de finançament.

Entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial, així com 
investigació comercial i de mercats, quan portin a terme tractaments basats en el 
comportament dels afectats o desenvolupin activitats que impliquin l’elaboració de 
perfils.

Centres sanitaris legalment obligats a mantenir les històries clíniques del client.

Entitats que tinguin com a activitat l’emissió d’informes comercials referents a persones 
físiques.
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Operadors que desenvolupin l’activitat del joc a través de canals electrònics, informàtics, 
telemàtics o interactius, conforme a la normativa reguladora del joc.

Empreses de seguretat privada.

Les federacions esportives quan tractin dades de menors.

Tal com hem comentat, aquesta és una llista oberta, també pot ser obligatòria la designació 
d’un DPO per a entitats que no estiguin en aquesta llista si es compleix alguna de les 
característiques especificades en l’article 37.1 RGPD, que obliguen a denominar-ne un.

Quin és el règim sancionador en la LOPDGDD?

La normativa europea RGPD preveu sancions molt elevades, ja que, segons la sanció, les 
multes administratives poden arribar a ser d’entre 10 i 20 milions d’euros, o entre el 2% i el 
4% del volum de negoci anual global. El problema era que no deixava clar en quins casos es 
podia ser sancionat i per quina quantitat.

La LOPD ha estat molt més precisa. Manté la mateixa classificació anterior: molt greu, greu i 
lleu segons el grau d’afectació sobre les dades.

Per tant, el règim espanyol de sancions es divideix en:

Molt greus: són les que suposen una vulneració substancial del tractament i s’hagi donat 
a les dades un ús diferent per al qual havien estat sol·licitades, l’omissió del deure 
d’informar l’afectat, l’exigència de pagament per poder accedir a les dades pròpies 
emmagatzemades, transferències internacionals de dades sense garanties...

Aquest tipus d’infracció prescriu al cap de 3 anys.

Greus: són les que suposen una vulneració substancial del tractament i tenen a veure 
amb dades d’un menor tractades sense el seu consentiment, falta d’implantació de 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per a l’efectiva protecció de les dades, 
incompliment de l’obligació de denominar un responsable o encarregat de tractament 
de dades…

Aquest tipus d’infracció prescriu al cap de 2 anys.

Lleus: la resta que no queden recollides en els apartats anteriors, es refereixen a casos 
com la no transparència en la informació, l’incompliment de no informar l’afectat o a 
l’incompliment per part de l’encarregat del tractament de les seves obligacions segons la 
normativa, no està regularitzat segons aquesta normativa, etc.

Prescriuran al cap d’un any de la incidència.

Quins són els drets digitals?

El títol X de la LOPDGDD introdueix una bateria de “drets i llibertats predicables a l’entorn 
d’Internet”. L’objectiu de la llei és “reconèixer i garantir un elenc de drets digitals dels 
ciutadans d’acord amb el mandat establert en la Constitució”
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 Les noves garanties dels drets digitals són:

Neutralitat i accés universal a Internet. Dret a un accés universal i no discriminatori a 
Internet. Els proveïdors han fer una oferta transparent de serveis.

Seguretat digital. Dret a la seguretat de les comunicacions que es transmetin a través 
d’Internet.

Educació digital. Inclusió de competències digitals i seguretat a Internet en el sistema 
educatiu.

Protecció de menors. Mesures de protecció davant possibles delictes relacionats amb la 
difusió d’informació de menors en serveis de la societat de la informació que puguin 
afectar drets fonamentals.

Rectificació. Els responsables de xarxes socials o equivalents han de possibilitar el dret de 
rectificació davant dels usuaris que difonguin continguts que atemptin contra el dret a 
l’honor o la intimitat.

Informacions a mitjans digitals. Dret a sol·licitar als mitjans digitals la inclusió d’un avís al 
costat de notícies que li concerneixin i ja no reflecteixin la seva situació actual.

Protecció de dades de menors a Internet. Les entitats que desenvolupin activitats amb 
menors d’edat han de garantir la protecció de les seves dades personals.

Oblit en cercadors. Dret que els motors de cerca a Internet eliminin de les seves llistes 
aquells resultats inadequats, inexactes o no pertinents.

Oblit en xarxes socials. Dret que siguin suprimides les dades personals facilitades per a la 
seva publicació en xarxes socials o equivalents.

Dret a la portabilitat en xarxes socials. Els usuaris podran requerir la informació facilitada 
als prestadors de serveis de xarxes socials, així com sol·licitar la portabilitat a un altre 
prestador si és tècnicament possible.

Polítiques d’impuls. Les institucions públiques elaboraran plans per millorar l’accés a 
Internet i les competències digitals dels ciutadans.

 Drets digitals en l’àmbit laboral:

Ús de dispositius en l’àmbit laboral. Dret a la intimitat dels treballadors en l’ús dels 
dispositius digitals de l’empresa. L’empresa haurà d’establir criteris d’ús que respectin la 
intimitat i podrà accedir a continguts per controlar el compliment de les obligacions 
laborals.

Desconnexió digital. Dret a desconnectar digitalment fora del temps  legal de treball per 
garantir el temps de descans.

Videovigilància en el lloc de treball. Els empresaris poden captar i tractar imatges en 
l’exercici de control de treballadors previst en l’Estatut dels treballadors. No s’admet la 
instal·lació de sistemes de videovigilància en llocs destinats al descans. L’enregistrament 
de so només està permès si hi ha risc per a la seguretat de les instal·lacions, béns o 
persones.

Sistemes de geolocalització. Les empreses han d’informar els seus treballadors sobre l’ús i 
característiques de sistemes de geolocalització.

Negociació col·lectiva. Es podran establir garanties addicionals dels drets digitals en 
l’àmbit laboral en els convenis col·lectius..
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