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Fins aquest moment aplicació LOPD, Reglament LOPD i 
Directiva 95/46/CE

Estats poden dictar normes per adaptació, no contràries a la 
Directiva ni al Reglament.

s'aplicarà tant a entitats establertes a la UE com aquelles 
empreses que realitzin tractaments de dades que derivin de 
la oferta i serveis destinats a ciutadans europeus, o bé

Com a conseqüència de la monitorització o seguiment del seu 
comportament.

Aquestes organitzacions tenen que designar un representant a la UE i 
informar d'això als ciutadans.



Recollit a la Sentencia del TJUE de 13 de maig de 2014.

l'interessat pot sol·licitar el bloqueig de resultats dels 
cercadors a Internet; requisits: 

que es refereixin a ells i 

resultin obsolets, incomplerts, falsos o irrellevants i no tinguin 
interès públic.



Dret a que l'interessat pugui recuperar les seves dades en 
un format que permeti el seu trasllat a una altra entitat 
responsable

Important pels que treballen amb sistemes de núvol o cloud
computing.



s'estableix en 16 anys
Afecta especialment a les xarxes socials.

Els Estats podran reduir l'edat com a màxim als 13 anys.

A Espanya per sota dels 14 anys es requerirà, en tot cas, 
consentiment de pares o tutors.

En qualsevol cas les empreses han de poder verificar aquesta 
edat, redactant les clàusules de privacitat en un llenguatge clar 
que puguin entendre els menors.



Ha de ser lliure, informat, específic i inequívoc.

Ha de prestar-se mitjançant una acció positiva de 
l'interessat

No serà vàlid el consentiment tàcit.

Per a dades sensibles com origen ètnic, opinions polítiques, 
salut, orientació sexual, etc.), consentiment explícit.

El consentiment ha de ser verificable.



Explicar en llenguatge senzill i clar: 
la base legal per al tractament de les dades.

Els períodes de retenció de les mateixes.

Que els interessats poden reclamar davant les Autoritats de 
Protecció de Dades.



Obligacions del responsable dirigides de manera essencial a la adopció de mesures 
preventives que han de estar en condicions d'acreditar, com:

Protecció de dades des del disseny

Protecció de dades per defecte

Mesures de seguretat específiques.

Manteniment d'un registre de tractaments.

Realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.

Nomenament d'un delegat en protecció de dades.

Notificacions de violacions o trencaments de la seguretat de les dades.

Promoció de codis de conducta i esquemes de certificació.



Aplicació atenent a les característiques del tractament.
Cost d’implementació de les mesures.

Risc que el tractament representa pels drets i les llibertats dels afectats.

Caldrà avaluar els aspectes concurrents en cada tractament
Anàlisis de riscos

Determinació de mesures a aplicar en cada cas

Obligació per a tots els responsables i encarregats del tractament.



Sentencia TJUE 6/10/16 invalida el protocol “Safe Harbour”

Reclamació ciutadà austríac Facebook, amb transferència seves dades als EEU 
no es garanteix la seva privacitat.

El Port segur era un protocol que la Comissió havia adoptat l’any 2000.

Es considerava que les empreses d’EEUU que s'hi acollien podien ser objecte de 
transferència de dades des de la UE.

No obstant el protocol sols podia aplicar-se a les entitats que s'hi acollien.

Les autoritats dels EEUU no restaven obligades a la seva aplicació.



Actualment s'intenta un nou acord entre UE i EEUU

Dificultats per causa que es veu difícil la renuncia dels EEUU a que les seves 
autoritats puguin requerir informació de les dades personals quan es 
consideri que està en joc la política de seguretat pública.

Un hipotètic acord podria ser objecte de nova demanda davant els Tribunals 
Europeus

Mentre, inseguretat jurídica per a les empreses que transfereixen dades.

Situació de llimbs jurídic.




