Butlletí setmanal
Un mes després de l’aprovació de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), volem fer un repàs al desenvolupament i
complement que ha suposat la nova LOPDGDD respecte al RGPD.
Es per això que us adjuntem un document que resumeix els aspectes que ha complementat la nova
Llei amb els articles de referència.
Esperem que us sigui d’utilitat.

Exactitud
de les
dades

Al responsable del tractament NO se li podrà
imputar la INEXACTITUD de les dades quan:
- Per al cas de supressió o rectificació, hagi
adoptat les mesures necessàries.
- Les dades s'hagin obtingut del
responsable, registre públic, mediador o
intermediari, perquè seran aquests els
que assumiran aquesta responsabilitat.
- Els hagi tractat després de rebre'ls a través
de l'exercici de portabilitat

LOPDGDD Article 5

RGPD Article 5.1 f)

Deure de confidencialitat vs deure de secret
professional

Deure de
confidencialitat

-

-

Transparència
i informació

Deure de confidencialitat s'ha de complir
per part de responsables i encarregats.
Deure
de
confidencialitat
és
complementari al deure de secret
professional.
Deure de confidencialitat s'ha de
mantenir una vegada finalitzada la relació
entre l'obligat i responsable o encarregat
de tractament.

Per a l'elaboració de perfils, l'interessat ha de ser
informat d'acord a:
- Informació bàsica:
- Identitat Responsable de tractament
- Finalitat del tractament
- Exercici dels drets
- Adreça electrònica
- Elaboració de perfils i informació del dret a
oposar-se a l'adopció de decisions
automatitzades

Comparativa LOPDGDD vs RGPD

LOPDGDD Article
6, 9 y 10

RGPD Article
4.11, 9 y 10

LOPDGDD Article 11

RGPD Article 13, 14 y 22
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Registre
d’activitats de
tractament
(RAT)

Registre entorn a conjunts estructurats de dades,
especificant
activitats
de
tractament.
Comunicar, en cas que hi hagi DPD, els canvis en
el RAT.
Inventari d'activitats de tractament accessible per
mitjans electrònics.

L'edat mínima que recull la LOPDGDD perquè un
menor presti, de forma vàlida, el seu consentiment és
de 14 anys.
Consentiment
de menors

LOPDGDD Article 31

RGPD Article 30

LOPDGDD Article
7 y 12.6

Exceptuant els casos en els quals la Llei exigeixi la
representació dels titulars de la pàtria potestat o
tutela.
El RGPD, en relació a l'oferta directa de serveis de la
informació a menors, recull com a edat mínima 16
anys.

RGPD Article 8

Tractaments a tenir en compte per presentar risc i
per a adaptar mesures i realitzar EIPD:

Mesures en
relació al
tractament

- Pèrdua de control sobre les seves dades
personals
- Restricció dels seus drets
- Discriminació
- Usurpació d'identitat
- Pèrdues econòmiques
- Reversió no autoritzada de la seudonimització
- Danys reputacionals
- Pèrdua de confidencialitat de dades subjectes al
secret professional
- Qualsevol altre perjudici econòmic o social
significatiu per a la persona física en qüestió.
- Dades de grups en situació de vulnerabilitat
(menors, persones amb discapacitat)
- Tractament massiu de dades
- transferències sense nivell adequat de protecció
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LOPDGDD
Article 28

RGPD Articles
24 y 25
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Tractaments
concrets

Dades de contacte d'empresaris i professionals
liberals:
S'entén que és lícit el tractament per a la satisfacció
d'interessos legítims sempre que aquests no
prevalguin sobre els drets i llibertats de l'interessat.
Sistemes d'informació creditícia
• Es presumeix lícit el tractament quan concorrin
els següents requisits:
• Les dades hagin estat facilitades pel
creditor.
• Les dades es refereixin a deutes certs,
vençuts i exigibles, no reclamats en via
administrativa o judicial.
• Creditor hagi informat a l'afectat sobre
la inclusió en aquests sistemes (incloent
el deure d'informació).
• Les dades es mantinguin mentre dura
l'incompliment.
• Només es poden consultar per qui
mantingui relació contractual amb
l'afectat que impliqui l'abonament de la
quantia.
• En el cas de denegar la sol·licitud de
celebrar el contracte, el que l’hagi
consultat haurà d'informar l'afectat del
resultat d'aquesta consulta.
Operacions mercantils
• Són lícits els tractaments derivats del
desenvolupament de qualsevol operació de
modificació estructural de societats o
transmissió de negoci o d'activitat empresarial,
sempre que els tractaments fossin necessaris
per a la bona fi de l'operació. En el cas que
aquesta operació no arribi a concloure, l'entitat
cessionària haurà de procedir a la supressió
d'aquestes dades.
Videovigilància: captació de via pública
Només per a preservar la seguretat de persones,
béns i instal·lacions. Amb ampliacions per al cas de
seguretat de béns o 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.
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LOPDGDD Article
19 a 27
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Videovigilància en el treball
*més informació a la noticia Drets Digitals II àmbit laboral al web
www.pymelegal.es

Tractaments
concrets

• No en llocs de descans o esplai.
• Amb informació prèvia.
Exclusió publicitària
• Evitar l'enviament de comunicacions comercials
als qui haguessin manifestant la seva negativa a
rebre-les.
Denúncies internes
• Creació de sistemes d'informació que posin en
coneixement a entitats de Dret privat, la
comissió en el sí de la mateixa o en l'actuació de
tercers que contractessin amb ella, actes que
fossin contraris a la normativa.
• Amb un límit d'accés limitat per la normativa.
Funció estadística pública
• La comunicació de dades per raó estadística
serà legítima quan:
• La base legal sigui la comunicació de
dades a òrgans competents en matèria
estadística.
• L'aportació és voluntària.
• Els organismes poden denegar les
sol·licituds de drets dels afectats.
Arxiu d'interès públic
• Ha de tenir-se en compte normativa específica
(Llei patrimoni històric, Sistema Espanyol
d'Arxius i Legislació autonòmica d'aplicació).
Infraccions i sancions administratives
Exigeix que:
• Els responsables d'aquests tractaments
siguin els òrgans competents per a la
instrucció del procediment sancionador, per
a la declaració de les infraccions o la
imposició de les sancions.
• El tractament es limiti a les dades
estrictament necessàries per a la finalitat
perseguida per aquell.
Si no es compleixen haurà de comptar amb el
consentiment o autoritzat per rang de llei, o que les
dades siguin portades per advocats i procuradors.
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LOPDGDD Articles
19 a 27
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• Es poden exercitar per mitjà de representant legal
o voluntari.
• Interessat ha de ser informat dels mitjans
d'exercici dels drets.
• L'exercici no es podrà denegar per un altre mitjà
d'exercici.
• L'encarregat podrà tramitar per compte del
responsable les sol·licituds d'exercicis de drets .
• Amb caràcter general, l'exercici és gratuït.

Drets
dels afectats

LOPDGDD Articles
12 a 18

• DRET ACCÉS:
• Es considerarà repetitiu quan s'exerceixi en
més d'una ocasió en un termini de 6 mesos.
• Si el responsable tracta una gran quantitat de
dades i l’afectat no s’especifica, el responsable
pot sol·licitar concreció.
• El dret d'accés s'entendrà atorgat si el
responsable del tractament facilités a l'afectat
un sistema d'accés remot, directe i segur a les
dades personals que garanteixi, de manera
permanent, l'accés a la seva totalitat.
• Si el mitjà que sol·licita l'interessat és excessiu,
haurà d'assumir el sobre cost.
• DRET RECTIFICACIÓ: ha d'especificar-se les dades
i correcció d'aquestes, acompanyades de la
documentació justificativa de la inexactitud.
• DRET SUPRESSIÓ: si la supressió deriva de
l'exercici d'oposició, el responsable podrà
conservar les dades per a impedir tractaments
futur per a finalitats de màrqueting.
• LIMITACIÓ: ha de constar de forma clara en els
sistemes del responsable.
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RGPD Articles
15 a 22
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La nova LOPDGDD afegeix el llistat d'entitats que SI HAN DE
TENIR DPD:

DPD: qui està
obligat

a) Els col·legis professionals i els seus consells generals.
b) Els centres docents, les Universitats públiques i privades.
c) Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de
comunicacions electròniques conforme al que es disposa
en la seva legislació específica, quan tractin habitual i
sistemàticament dades personals a gran escala.
d) Els prestadors de serveis de la societat de la informació
quan elaborin a gran escala perfils dels usuaris del servei.
e) Les entitats incloses en l'article 1 de la Llei 10/2014, de 26
de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de
crèdit.
f) Els establiments financers de crèdit.
g) Les entitats asseguradores i reasseguradores.
h) Les empreses de serveis d'inversió, regulades per la
legislació del Mercat de Valors.
i) Els distribuïdors i comercialitzadors d'energia elèctrica i els
distribuïdors i comercialitzadors de gas natural.
j) Les entitats responsables de fitxers comuns per a
l'avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers
comuns per a la gestió i prevenció del frau, incloent als
responsables dels fitxers regulats per la legislació de
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del
terrorisme.
k) Les entitats que desenvolupin activitats de publicitat i
prospecció comercial, incloent les de recerca comercial i de
mercats, quan duguin a terme tractaments basats en les
preferències dels afectats o realitzin activitats que
impliquin l'elaboració de perfils d'aquests.
l) Els centres sanitaris. S'exceptuen els professionals de la
salut exerceixin la seva activitat a títol individual.
m)Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l'emissió
d'informes comercials que puguin referir-se a persones
físiques.
n) Els operadors que desenvolupin l'activitat de joc a través
de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius,
conforme a la normativa de regulació del joc.
o) Les empreses de seguretat privada.
p) Les federacions esportives quan tractin dades de menors
d'edat
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LOPDGDD Article
34 a 37

RGPD Article 37
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DPD:
certificació

DPD: el seu
paper
davant una
reclamació

La certificació NO és obligatòria.
*més informació a la saga de noticies DPD
www.pymelegal.es

al web

El DPD es trobarà en dos possibles necessaris:
1. L'afectat pot dirigir-se al DPD, abans
d'enviar la reclamació a l'AEPD. I el DPD
comuniqui directament a l'afectat la
decisió adoptada.
2. L'AEPD es dirigeixi al DPD remetent-li la
reclamació de l'afectat perquè respongui.

Clàusules contractuals tipus per a la realització de
transferències internacionals de pagament
correspon a l'AEPD i autoritats autonòmiques.
Aquestes se sotmetran prèviament al dictamen
del Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Transferències
internacionals

RGPD Article 37

LOPDGDD Article
40 a 43

Podran aprovar normes corporatives vinculants.
Supòsits d'autorització prèvia: es produeix quan la
transferència es fonamenta en clàusules
contractuals que no corresponguin a les clàusules
tipus.
El responsable haurà de comunicar la
transferència de dades quan les finalitats siguin
amb interès legítim i prevalguin sobre els drets i
interessos de l'interessat i sigui no repetitiva, i
afecti un nombre limitat d'interessats.

Autoritats
de control

LOPDGDD Article
34 a 37

Potestats afegides:
• Recerca, regulació i acció exterior sobre
protecció de dades.
Autoritats
autonòmiques:
actuessin
sobre
administració local, de l'expressament previst en els
respectius Estatuts d'Autonomia.
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RGPD Article
44 a 50

LOPDGDD Article 43 a
50 i DA 20ª, DT 1ª

RGPD Article 51 a 59
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Estan subjectes al règim sancionador:
• Encarregats i responsables.
• Representants d'encarregats i responsables.
• Entitats de certificació i entitats acreditades de
supervisió de codis de conducta.

NO serà aplicable al DPD.

Òrgan públic: la seva sanció és una APERCEBIMENT.

LOPDGDD Article
70 a 78

Tipus d’infraccions i prescripció
INFRACCIONS
Sancions

PRESCRIPCIÓ

Lleu (74 LOPDGDD)

1 any

Greu (73 LOPDGDD)

2 anys

Molt greu ( 72 LOPDGDD)

3 anys

Tipus de sancions i prescripció
SANCIONS

PRESCRIPCIÓ

≤ 40.000€

1 any

40.001 Y 300.000

2 any

> 300.000

3 any

Comparativa LOPDGDD vs RGPD

RGPD Article 83 i 84

