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Política de galetes (cookies)

Us recordem que l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) va introduir una nova guia 
de mesures pel que fa a la política de cookies i a l’apartat que ha d’incloure quant a la gestió i 
informació marcat pel Reglament E-Pricavy, del Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Principals obligacions introduïdes:

Obligació de transparència:  informar abans d’accedir a la pàgina web de les cookies 
utilitzades amb relació a la finalitat de tractament. S’haurà de proporcionar la informació 
següent:

Identificació de l’editor responsable

Finalitats de les cookies

Indicar si les cookies són pròpies i de tercers

Informació utilitzada en cas d’elaboració de perfils d’usuari

Manera per poder acceptar, configurar o eliminar les cookies

Enllaç clarament visible a la Política de cookies (amb informació més detallada)

Obligació de l’obtenció del consentiment abans d’instal·lar les cookies: mitjançant la fórmula 
següent:

Declaració: clicar la casella d’ACCEPTAR. D’aquesta manera s’accepten totes les cookies 
amb opció a poder-les configurar o eliminar.

Revocació del consentiment: Sempre s’haurà de facilitar un enllaç directe a la segona 
capa informativa i l’usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment i de 
manera senzilla.

Eliminació de la modalitat d’obtenció de consentiment a través de l’acceptació de 
“Términos y condiciones de uso de la página web” o de la seva “Política de Privacidad” en 
sol·licitar l’alta a un servei o informació.

Validació d’actualització del consentiment: per garantir que l’ús d’una determinada 
cookie no tingui una durada superior als 24 mesos.

També s’han afegit els requisits a complir en aquells llocs web dirigits específicament a menors 
de 14 anys. S’han precisat cauteles addicionals al respecte, com pot ser la claredat i senzillesa 
en el llenguatge utilitzat.

COVID-19 i protecció de dades

Aquesta crisi provocada pel COVID-19 ha canviat completament tot el panorama de les 
empreses a nivell mundial i, per això, les eines a utilitzar a partir d’ara seran diferents.
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El gran augment pel que fa a arxius i documents al núvol, la necessitat d’equips portàtils amb 
més capacitat per tal d’afrontar el nou format de treball híbrid, el creixement de la 
Intel·ligència Artificial i, sobretot, la millora de la ciberseguretat a causa dels constants 
ciberatacs, han fet que la inversió de les empreses s’enfoqui cada vegada més a implantar 
mesures per poder garantir la protecció de les dades a la seva empresa, així com a la seva 
tecnologia.

La Protecció de Dades, viu un moment decisiu, amb reptes constants que obliguen a adaptar-
nos constantment a les necessitats que ens planteja aquest context actual; exigint que tots 
aquells que portin a terme un tractament de dades, apostin per la implantació de noves 
polítiques proactives de compliment obligat; un fet el qual l’AEPD persegueix i obliga per tal de 
garantir i vetllar pel dret de privacitat i protecció de dades dels ciutadants i empreses.

És per tot això que recordem la necessitat de tenir al dia l’adequació de l’empesa a la normativa 
actual quant a la protecció de les dades.
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 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Joan Rebollo i Masoliver

Jordi Arderiu i Turon
Jordi Riera i Gil

Josep Pont i Berenguer
Lourdes Bertó i Bou

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino
Rosa Prats i Marimont

Verònica Jiménez i Camarena
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
lberto@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
rprats@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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