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INTRODUCCIÓ AL REGLAMENT

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

de 27 de abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades)

Entrada en vigor

Als 20 dies de la seva publicació
en el Diari Oficial de la Unió Europea
(maig del 2016)
Aplicable a partir del 25 de maig de
2018

L’antiga normativa deixarà d’estar en vigor

Obligatori

Directament
aplicable
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INTRODUCCIÓ AL REGLAMENT

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

de 27 de abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades)

Evolució tecnològica
i globalització

Diferents nivells de protecció
entre els estats

Resposta a nous reptes no regulats

Harmonitzar normativa
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NOVETATS DEL NOU REGLAMENT GENERAL

Responsabilitat proactiva
• Privacitat en el disseny i privacitat per defecte, sistema de prevenció

Avaluació d’impacte
• Sotmetre’s a una avaluació de riscos (PIA’S)

Implantació d’un Sistema de gestió de protecció de dades propi
• I/O bé adherir-se a codis de conducta i certificacions per demostrar que es compleixen les
obligacions legals.

Revisió procediments d’informació i consentiment
• S’amplia el contingut de les clàusules s’informació i s’elimina el consentiment tàcit.

Drets dels afectats
• Drets ARCO
• Dret a l’oblit, portabilitat, limitació del tractament

Revisió de mesures de seguretat
• Les mesures adequades segons el risc de l’avaluació d’impacte
• Seudonimització i xifrat, etc.

Compliment d’altres obligacions
• Registre d’activitats, DPD, notificació d’incidències, selecció d’encarregats de tractament i
revisió dels contractes, revisió legitimació per a realitzar transferències internacionals...
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INFRACCIONS I SANCIONS
Màxim

1)

10.000.000 €
o

2%

del volum de negoci total anual global
de l’exercici financer anterior en cas d’empreses

Obligacions del responsable i de l’encarregat en referència a:
•
•
•
•
•

2)
3)

Obligacions dels organismes de certificació.
Obligacions de l’autoritat de control en referència a la
supervisió dels codis de conducta aprovats.

1)

Principis bàsics del tractament en referència a:
•
•
•
•

Màxim

20.000.000 €
o

Consentiment del nen.
Tractament que no requereix identificació.
Funcions del delegat de protecció de dades.
Certificacions.
...

2)
3)
4)

Drets dels interessats.
Transferències internacionals.
Obligacions que adoptin els estats membres en matèria de:
•
•
•
•
•

4%

del volum de negoci total anual global
del exercici financer anterior en cas d’empreses

•
•

5)

6)

Principis relatius al tractament.
Licitud del tractament.
Condicions per al consentiment.
Tractament de categories especials de dades.

Tractament i llibertat d’expressió i informació.
Tractament i accés del públic a documents oficials.
Tractament del número nacional d’identificació.
Tractament en l’àmbit laboral.
Tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic, d'investigació
científica o històrica o estadístiques.
Obligacions de secret.
Tractament de dades de l’Església i associacions religioses.

Incompliment d’una resolució o limitació, temporal o definitiva,
del tractament o la suspensió dels fluxos de dades per part de
l’autoritat de control.
No facilitar accés a l’autoritat de control per tal de dur a terme
una investigació.
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IMPLICACIONS PRÀCTIQUES

 No es tracta d’alguna cosa que es pugui escollir,
TOTES les empreses que tracten dades de
caràcter personal hi estan obligades.
 El cost d’adaptació és baix, el cost de NO
adaptació és altíssim.
 La fusió entre els serveis legals, compliment i
informàtics
garanteix
una
bona
implantació
professional, ja que és un àmbit multidisciplinari
amb components legals, organitzatius i tècnics
(Seguretat, cyberseguretat, ...) amb un cost
d’adaptació global raonable.
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IMPLICACIONS PRÀCTIQUES

Activitats per a l'adequació al reglament general

 Registre documental d’activitats

 Avaluació d’impacte
 Adequar les mesures de seguretat
 Pla d’accions a realitzar
•

•
•

Sistema de notificació d’incidències

DPD

Revisió de les clàusules d’informació,
consentiment, dels contractes d’encarregat de
tractament, transferències internacionals,
EINES AUTOMATITZADES...

 Formació i conscienciació
 Millora contínua
 Revisió periòdica
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Gràcies per la seva
atenció
Precs i preguntes?
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AUREN ESPANYA
www.auren.es
Alacant - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Corunya - Las Palmas de Gran Canaria
Madrid - Màlaga - Múrcia - Palma - Saragossa - Sevilla - València - Valladolid - Vigo
AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com
Alemanya - Argentina - Colòmbia - Mèxic - Països Baixos - Portugal - Uruguai - Xile
PRESÈNCIA EN ALTRES LLOCS DEL MÓN:
Membre de:

www.antea-int.com

