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El Títol I, es destaca la nova regulació de les dades referides a les persones difuntes, ja que es
permetrà que les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet o els seus hereus puguin
sol·licitar accés als mateixos, així com la seva rectificació o supressió, si escau amb subjecció a les
instruccions del mateix. També exclou de l'àmbit d'aplicació els tractaments que es regeixin per
disposicions específiques, en referència, entre unes altres, a la normativa que traslladi la Directiva
(UE) 201/680.

El Títol ll, recull els Principis de protecció de dades. S'estableix que a l'efecte del Reglament (UE)
2016/679 no seran imputables al responsable del tractament, sempre que aquest hagi adoptat totes
les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació, la inexactitud de les dades
obtingudes directament de l'afectat, quan hagués rebut les dades d'un altre responsable en virtut de
l'exercici per l'afectat del dret a la portabilitat, o quan el responsable els obtingués del mediador o
intermediari quan les normes aplicables al sector d'activitat al que pertanyi el responsable del
tractament estableixin la possibilitat d'intervenció d'un intermediari o mediador o quan haguessin
estat obtinguts d'un registre públic. També es recull expressament el deure de confidencialitat, el
tractament de dades emparat per la llei, les categories especials de dades i el tractament de dades
de naturalesa penal, s'al·ludeix específicament al consentiment, que ha de procedir d'una declaració
o d'una clara acció afirmativa de l'afectat, excloent el que es coneixia com a «consentiment tàcit». Es
manté en catorze anys l'edat a partir de la qual el menor pot prestar el seu consentiment.
Es podran igualment imposar condicions especials al tractament, tals com l'adopció de mesures
addicionals de seguretat o d’altres, quan això derivi de l'exercici de potestats públiques o del
compliment d'una obligació legal i només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes
previstos en el reglament europeu, quan derivi d'una competència atribuïda per la llei.

També en relació amb el tractament de categories especials de dades, l'article 9.2 consagra el
principi de reserva de llei per a la seva habilitació en els supòsits previstos en el Reglament (UE)
2016/679. Aquesta previsió permet deixar fora de perill les diferents habilitacions legals actualment
existents, tal com s'indica específicament, respecte de la legislació sanitària i asseguradora, en la
disposició addicional dissetena. El Reglament general de protecció de dades no afecta a aquestes
habilitacions, que segueixen plenament vigents, permetent fins i tot dur a terme una interpretació
extensiva de les mateixes.
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L'apartat 2 de la disposició addicional dissetena introdueix una sèrie de previsions encaminades a
garantir l'adequat desenvolupament de la recerca en matèria de salut, i en particular la biomèdica,
ponderant els indubtables beneficis que la mateixa aporta a la societat amb les degudes garanties
del dret fonamental a la protecció de dades.

El Títol III, està dedicat als drets de les persones, adapta al Dret espanyol el principi de
transparència en el tractament del reglament europeu, que regula el dret dels afectats a ser
informats sobre el tractament i recull la denominada «informació per capes» ja generalment
acceptada en àmbits com el de la videovigilància o la instal·lació de dispositius d'emmagatzematge
massiu de dades (tals com les «cookies»).

Com a novetat, trobem en les disposicions generals sobre l’exercici dels drets trobem en l'article 12,
que en qualsevol cas els titulars de la pàtria potestat podran exercitar en nom i representació dels
menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol uns altres
que poguessin correspondre'ls en el context de la present llei orgànica. Així com, seran gratuïtes les
actuacions dutes a terme pel responsable del tractament per atendre les sol·licituds d'exercici
d'aquests drets, sense perjudici del que es disposa en els articles 12.5 i 15.3 del Reglament (UE)
2016/679 i als apartats 3 i 4 de l'article 13 d'aquesta llei orgànica. D'altra banda, quan l'afectat triï un
mitjà diferent al que se li ofereix que suposi un cost desproporcionat, la sol·licitud serà considerada
excessiva, per la qual cosa aquest afectat assumirà l'excés de costos que la seva elecció comporti. En
aquest cas, solament serà exigible al responsable del tractament la satisfacció del dret d'accés sense
dilacions indegudes.
En el Títol IV es recullen «disposicions aplicables a tractaments concrets». cal apreciar, en primer
lloc, aquells respecte dels quals el legislador estableix una presumpció iuris tantum de prevalença de
l'interès legítim del responsable quan es duguin a terme amb una sèrie de requisits, la qual cosa no
exclou la licitud d'aquest tipus de tractaments quan no es compleixen estrictament les condicions
previstes en el text, si bé en aquest cas el responsable haurà de dur a terme la ponderació legalment
exigible, al no presumir-se la prevalença del seu interès legítim. Al costat d'aquests supòsits es
recullen uns altres, tals com la videovigilància, els fitxers d'exclusió publicitària o els sistemes de
denúncies internes en què la licitud del tractament prové de l'existència d'un interès públic.
S'estableix sobre els tractaments amb finalitats de videovigilància que serà possible la captació de
la via pública en una extensió superior quan anés necessari per garantir la seguretat de béns o
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instal·lacions estratègics o d'infraestructures vinculades al transport, sense que en cap cas pugui
suposar la captació d'imatges de l'interior d'un domicili privat. 3. Les dades seran suprimides en el
termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per
acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En
tal cas, les imatges hauran de ser posades a la disposició de l'autoritat competent en un termini
màxim de setanta-dues hores des que es tingués coneixement de l'existència de l'enregistrament.

El Títol V es refereix al responsable i a l'encarregat del tractament. Cal tenir en compte que la major
novetat que presenta el Reglament (UE) 2016/679 és l'evolució d'un model basat, fonamentalment,
en el control del compliment a un altre que descansa en el principi de responsabilitat activa, la qual
cosa exigeix una prèvia valoració pel responsable o per l'encarregat del tractament del risc que
pogués generar el tractament de les dades personals para, a partir d'aquesta valoració, adoptar les
mesures que procedeixin. Inclou novetats en l'àmbit de bloqueig de dades establint que quan per al
compliment d'aquesta obligació, la configuració del sistema d'informació no permeti el bloqueig o es
requereixi una adaptació que impliqui un esforç desproporcionat, es procedirà a un copiat segur de
la informació de manera que consti evidència digital, o d'una altra naturalesa, que permeti acreditar
l'autenticitat de la mateixa, la data del bloqueig i la no manipulació de les dades durant el mateix.
Així com en matèria del delegat de protecció de dades, incorporant noves entitats (empreses de
seguretat privada i federacions esportives que tractin dades de menors d'edat) on els responsables i
encarregats del tractament hauran de designar un delegat de protecció.
El Títol VI, relatiu a les transferències internacionals de dades, procedeix a l'adaptació del previst en
el Reglament (UE) 2016/679 i es refereix a les especialitats relacionades amb els procediments a
través dels quals les autoritats de protecció de dades poden aprovar models contractuals o normes
corporatives vinculants, suposats d'autorització d'una determinada transferència, o informació
prèvia.
El Títol VII es dedica a les autoritats de protecció de dades, que seguint el mandat del Reglament
(UE) 2016/679 s'ha d'establir per llei nacional. Mantenint l'esquema que es venia recollint en els
seus antecedents normatius, la llei orgànica regula el règim de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades i reflecteix l'existència de les autoritats autonòmiques de protecció de dades. S'afegeixen
aquí, nous càrrecs al Consell Consultiu que assessora a la presidència de l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
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El Títol VIII regula els «Procediments en cas de possible vulneració de la normativa de protecció
de dades». El Reglament (UE) 2016/679 estableix un sistema nou i complex, evolucionant cap a un
model de «finestreta única» en el qual existeix una autoritat de control principal i altres autoritats
interessades. En el seu article 64 es disposa una nova forma d'iniciació del procediment i durada
establint que quan el procediment es refereixi exclusivament a la falta d'atenció d'una sol·licitud
d'exercici dels drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, s'iniciarà per
acord d'admissió a tràmit, que s'adoptarà conforme a l'establert en l'article 65 d'aquesta llei
orgànica. En aquest cas el termini per resoldre el procediment serà de sis mesos a explicar des de la
data en què hagués estat notificat al reclamant l'acord d'admissió a tràmit. Transcorregut aquest
termini, l'interessat podrà considerar benvolguda la seva reclamació.
El Títol IX, que contempla el règim sancionador, part que el Reglament (UE) 2016/679 estableix un
sistema de sancions o actuacions correctives que permet un ampli marge d'apreciació. En aquest
marc, la llei orgànica procedeix a descriure les conductes típiques, establint la distinció entre
infraccions molt greus, greus i lleus, prenent en consideració la diferenciació que el Reglament
general de protecció de dades estableix en fixar la quantia de les sancions. La llei orgànica regula els
supòsits d'interrupció de la prescripció partint de l'exigència constitucional del coneixement dels
fets que s'imputen a la persona, però tenint en compte la problemàtica derivada dels procediments
establerts en el reglament europeu, en funció de si el procediment es tramita exclusivament per
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o si s'acudeix al procediment coordinat de l'article 60 del
Reglament general de protecció de dades.
Finalment, el Títol X d'aquesta llei escomet la tasca de reconèixer i garantir un elenc de drets
digitals dels ciutadans conforme al mandat establert en la Constitució. En particular, són objecte de
regulació els drets i llibertats predicables a l'entorn d'Internet com la neutralitat de la Xarxa i l'accés
universal o els drets a la seguretat i educació digital així com els drets a l'oblit, a la portabilitat i al
testament digital. Ocupa un lloc rellevant el reconeixement del dret a la desconnexió digital en el
marc del dret a la intimitat en l'ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral i la protecció dels menors
en Internet. Resulta destacable la garantia de la llibertat d'expressió i el dret a l'aclariment
d'informacions en mitjans de comunicació digitals. Així com el dret a la intimitat i ús de dispositius
digitals en l'àmbit laboral. I enllaçat, el dret a la desconnexió digital, a la intimitat enfront de l'ús
de dispositius de videovigilància i d'enregistrament de sons i davant la utilització de sistemes de
geolocalització en l'àmbit laboral.
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