JORNADES PRÀCTIQUES EN L’APLICACIÓ
DEL NOU REGLAMENT 2016/679
DE PROTECCIÓ DE DADES

Destinataris: Responsables del tractament de dades en les administracions locals de la
província de Lleida
Objectiu:

Donar a conèixer d’una manera pràctica i participativa les novetats que
comportarà l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de
Dades i la seva aplicació en l’administració local.

Ponent:

Ramón Arnó (Advocat i especialista en protecció de dades)
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1.- LES NORMES APROVADES
•

El nou marc europeu de protecció de dades (conegut com a paquet jurídic en protecció
de dades) suposa:
o Reglament 2016/679 de Protecció de Dades
o Directiva 2016/680 (infraccions penals)
o Directiva 2016/681 (terrorisme)

•

El reglament 2016/679
o Publicat el dia 4-5-2016
o 173 considerants previs
o 99 articles

•
•
•
•

Es un dret fonamental regulat per un reglament d’aplicació directa.
El dret de la persona física a controlar com tracten les seves dades personals, dret que
ara es reforça.
S´ha de garantir també la circulació de la informació que incorpora dades personals
Però no és un dret absolut

•

Caldrà modificar / adaptar la normativa interna?
o Si
o En los casos en que el presente Reglamento establece que sus normas
sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros,
estos, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que
las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios,
pueden incorporar a su Derecho nacional elementos del presente Reglamento
(considerando 8).

•

Que deroga el reglament?
o la Directiva 95/46 / CE, incorporada al dret intern a través de la llei 15/1999.

•

Perquè ara?
o 4 anys de discussions
o crear un mercat digital unificat

2.- ENTRADA EN VIGOR
•
•

Article 99, el Reglament entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial
de la Unió Europea.
4-5-2016
Ara bé, aplicable:
o a partir del 25 maig 2018.

3.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS
•

Segueix protegint les dades de caràcter personal de persones físiques (art. 1.2)
o No aplicable a les dades anònimes ni a les persones que han mort ni a les
persones jurídiques.

•

El present Reglament s'aplica al tractament
o total o parcialment automatitzat de dades personals,
o així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts o
destinats a ser incloses en un fitxer (art. 2.1)

4.- EL TERRITORI
•
•
•

Un continent, una norma.
La idea de l´activitat adreçada a ciutadans de la UE.
El Reglament s'aplica també al tractament de dades personals de residents a la Unió
"per part d'un responsable o encarregat no establert a la Unió, quan les activitats de
tractament estiguin relacionades amb (art. 3.2)
o a) l'oferta de béns o serveis a aquests interessats en la Unió, independentment
de si a aquests se'ls requereix el seu pagament,
o b) el control del seu comportament, en la mesura que aquest tingui lloc en la
Unió.

5.- EL CONSENTIMENT
•
•

•

•

El consentiment per al tractament de les dades haurà "lliure, específic, informada i
inequívoc" i el responsable del tractament de les dades ha de poder provar que el
titular "va consentir el tractament de les seves dades".
Per tant això suposa:
o Si
a les caselles tipus marqui aquí amb una x.
o No
al consentiment per silenci amb clàusules del tipus ... si continua
navegant s’entén que presta el seu consentiment o caselles
premarcades
Art. 4.11 reglament
o consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea
mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de
datos personales que le conciernen.
Llenguatge clar i senzill

6.- LES DADES DE MENORS
•
•

16 anys (art. 8) amb possibilitat de rebaixar-lo com a màxim als 13 per part dels estats
membres.
14 anys al rd 1720/2007.

7.- DADES DE NIVELL ALT
o Tratamiento de categorías especiales de datos personales
o Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen
o el origen étnico o racial,
o las opiniones políticas,
o las convicciones religiosas o filosóficas,
o o la afiliación sindical,
o y el tratamiento de
datos genéticos,
datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una
persona física,
datos relativos a la salud

o datos relativos a la vida sexual
o la orientación sexuales de una persona física.
o datos relativos a la salud:
o datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física,
incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen
información sobre su estado de salud;

8.- NOUS DRETS PER ALS CIUTADANS, MES PODER DE CONTROL
•

Mes enllà dels drets arco

•

Els drets arco es diran ara:
o drets de Transparència (art. 12)
o Informació (arts. 13 a 14)
o Accés (art. 15)
o Rectificació (Art. 16)
o Supressió o dret a l'oblit (art. 17)
Important novetat aplicable respecte dels buscadors
sentencia del Tribunal de Justicia de l´Unió Europea de 13 de maig de
2014
important de cara a les dades publicades al BOP
o Limitació del tractament (art. 18)
o Portabilitat de dades (art. 20)
Transferir dades d´una plataforma a una altra en un format estructurat
Per evitar així anar omplint formularis amb dades que ja es tracten per
part d´altres responsables
No aplicable a les Administracions Publiques
o Oposició (art. 21).
Ja existeix ara, és quan es tracten dades sense consentiment, habitual
en les Administracions Publiques.
o Decisions individuals automatitzades (art. 22)

9.- NOUS CONCEPTES
o Accountability
o responsabilitat activa, aplicació de mesures preventives, s´ha d´estar en
condicions d´acreditar l´acompliment de les mesures de seguretat.

o Privacitat per disseny (PRIVACY BY DESIGN)
o es pretén que des del principi s'adoptin mesures de protecció i no a posteriori.
o Privacitat per defecte (PRIVACY BY DEFAULT)
o Per exemple la configuració de perfils en les xarxes socials no estigui oberta
sinó tancada per defecte.

10.- CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT
•

Tractament per dos o mes responsables (art. 26)

11.- ENCARREGATS DE TRACTAMENT
•
•

Que donin garanties de compliment de la normativa
Contracte escrit, etc.

12.- DECLARACIO DE FITXERS
•
•
•

S´elimina aquesta obligació, a canvi del registre intern d´activitats (art. 30)
Caldrà per tant fer una avaluació d´impacte sobre la privacitat abans de crear un nou
tractament de dades personals.
Consulta prèvia a l´autoritat en supòsits de riscs pels afectats.

13.- LA SEGURETAT DE LES DADES
•
•
•
•

Principis generals, s´intensifica molt aquesta obligació.
Notificació a les autoritats de control de les violacions de seguretat (art. 33)
o Ara només per part dels operadors de telecomunicacions segons la normativa
interna.
Notificació als interessats de les violacions de seguretat (art. 3)
Avaluacions d´impacte sobre la privacitat

14.- EL DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES
•
•
•
•
•

•

Introducció de la figura del delegat de protecció de dades o DPO (arts. 37 a 39)
Persona amb coneixements específics en dret
Ja existeix a altres països
Es pot externalitzar
El DPO
o es obligatori per les Administracions Publiques
autoritat o organisme públic
o per algunes empreses
tractament de dades a gran escala
dades sensibles
Les tasques
o Informar i assessorar el responsable respecte de les obligacions
o Supervisar el compliment
o Cooperar amb l'Autoritat de Control
o Actuar com a interlocutor amb els titulars de les dades

15.- SANCIONS
•
•
•

A empreses i Administracions ... ?
Dret a indemnització (art. 82)
Multes fins a 10.000.000 / 20.000.00 euros o en cas d´una empresa 2 % o 4 % volum
negoci

16.- i DEMA QUE FEM?
Internament
o Declarar fitxers
Registre de Protecció de Dades de Catalunya:
http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=115&cat_id=162
o Aplicar mesures de seguretat
document de seguretat
o Clàusules i contractes

o Formació

Serveis Apcat (http://www.apd.cat/ca)
o
o
o
o
o
o
o

Atenció al públic
Consultoria
El Registre de Protecció de Dades de Catalunya
Formació i divulgació del dret a la protecció de dades
Elaboració d'informes, dictàmens, instruccions i recomanacions
Inspecció
Auditoria i Seguretat de la Informació

Dictàmens i informes:
o http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=621&cat_id=154
Resolucions:
o http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=535&cat_id=669

