T R A N S F E R E N C I A S
Què és una
transferència
internacional
(TID)?

I N T E R N A C I O N A L E S

Flux de dades personals des del territori
espanyol a destinataris fora de l’Espai
Econòmic Europeu

Què NO és una
transferència
internacional
(TID)?

D E

D AT O S

Tot flux de dades personals que
es produeixi dins de l’Espai
Econòmic Europeu

Si hi ha TID, valorar si el país té el nivell adequat

PAÏSOS AMB NIVEL
ADEQUAT DECLARAT
PER LA COMISSIÓ

Suïssa
Canadà
Argentina
Guernsey

Illa de Man
Jersey
Illes Feroe
Andorra

Israel
Uruguai
Nova Zelanda
EEUU*

Normes corporatives vinculants
Un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les
autoritats o organismes públics

GARANTIES

Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió

No és
necessari
autorització
de l’AEPD

No hi ha nivell adequat:
no
hi
ha
decisió
d’adequació

Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per
autoritat de control i aprovades per la Comissió
Codis de conducta o mecanismes de certificació junt amb
compromisos vinculants i exigibles del responsable o
l’encarregat del tractament en el tercer país d’aplicar
garanties adequades, , incloses les relatives als drets dels
interessats

No hi ha garanties ni adequació per la Comissió
interessat hagi donat el seu consentiment

COMPLIR
ALGUNA DE
LES SEGÜENTS
CONDICIONS

protegir els interessos vitals de l’interessat
transferència necessària per la celebració o execució
d’un contracte entre el responsable i altre persona física
o jurídica

raons interès públic
formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
transferència es realitza des d’un registre públic que, d’acord al
Dret de la Unió o dels Estats membres, tingui per objecte
facilitar informació al públic

Transferència necessària per l'execució d’un contracte o per l’execució de mesures pre-contractuals

CAP DE LES
ANTERIORS
CONDICIONS ES
DÓNA, ES PODRÀ
REALITZAR SI

•
•
•
•

És una transferència no repetitiva
Afecta a un número limitat d’interessats
És necessària per finalitats legítimes del responsable que prevalguin sobre interessos, drets i
llibertats de l’interessat
El responsable ha avaluat les circumstàncies concurrents en la transferència i ofereix garanties
apropiades

És necessària
autorització
AEPD
Art 42
LOPDGDD

