
Adequació a la nova legislació sobre 
Protecció de Dades de caràcter personal



Protecció de dades
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qTractament lícit, lleial i transparent respecte l’interessat.

qAmb finalitats determinades, explícites i legítimes.

qAdequades, pertinents i limitades a l’estrictament necessari per

la relació amb la finalitat del tractament.

qExactes i actualitzades.

qMantingudes durant el temps estrictament necessari

qTractades amb procediments que garanteixin la seva seguretat i

privacitat. Protegint-les del tractament no autoritzat, la pèrdua o

destrucció

PRINCIPIS
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qObligació d’acceptació expressa: per a cada una de les finalitats

per a les que es vulguin fer servir les dades.

qNo podrà posar-se com a condició per a l’execució d’un contracte

l’acceptació del tractament de les dades, quan aquest no sigui

necessari per al desenvolupament del contracte.

qEls majors de 14 anys poden donar el seu consentiment (tret dels

casos que la llei exigeixi que el donin els titulars de la pàtria

potestat o tutela).

qNo es poden tractar dades que identifiquin la ideologia, afiliació

sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic,

ni dades de natura penal.

PRINCIPIS
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qPosseir els mitjans que garanteixin el correcte ús, protecció i 

manteniment de les dades.

qBloquejar les dades per a rectificar-les.

qComunicar a l'AEPD o a les autoritats autonòmiques de protecció 

de dades les designacions nomenaments i cessaments dels delegats.

qCOMPTE DADES DE SALUT!!

OBLIGACIONS
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qObligació de fer una anàlisi de riscos, determinar mesures a aplicar i 
com aplicar-les. Responsabilitat proactiva.

qDret a que se suprimeixin les dades personals d’un fitxer

qDret a endur-se les seves dades: Portabilitat.

qConsentiment exprés i demostrable.

qConsentiment per escrit respecte les dades sensibles.
qDeure d’informació a l’interessat sobre:

q Dades del delegat (si hi ha)
q Base jurídica del tractament.
q Destinataris o categories de destinataris.
q Intenció de transferir-los a un tercer país o organització 

internacional.
q Termini durant el que es conservaran les dades. (10 anys màxim)

ADAPTACIÓ A LA NOVA LEGISLACIÓ
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SANCIONS
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NORMA SANCIONS

LLEU GREU MOLT  GREU

Abans De 900 a 40 mil euros De 40.001 a 300 mil 
euros

De 300.001 a 600 
mil euros

Maig’18 No estableix Fins 10 milions 
d’euros o el 2% del 
total del volumen de 
negoci anual de 
l’exercici anterior. La 
quantia més 
elevada.

Fins 20 milions 
d’euros o el 4% del 
total del volumen de 
negoci anual de 
l’exercici anterior. La 
quantia més elevada



GRÀCIES
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