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Normativa legal en matèria de protecció de dades

-Constitució Espanyola de 1978 - Article 18

18.1.- Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

18.4.- La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici 

dels seus drets.

-Llei Orgànica 5/1992, de 29/10, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 

(derogada per la llei 15/1999)

-Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24/10.

-Llei Orgànica de Protecció de Dades - LOPD 15/1999 de 13/12 i el seu Reglament de desenvolupament -

RDLOPD 1720/2007 de 21/12. (Derogada 07/12/2018)

-El RGPD (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell-publicat el 2016.04.27, de plena aplicació: 25 

de maig de 2018.

-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 

(LOPDGDD)

-Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 de 11/7.
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El RGPD (GRPD) - Origen i necessitat

Regula:

El RGPD: nou marc jurídic per a la protecció i tractament de les dades personals, UNIFORME 

per a tots els països de la UE.

Adaptar ordenament jurídic espanyol al RGPD.

Ampliació de l'àmbit territorial:

-Activitats d'un establiment ubicat a la UE (responsable o encarregat).

-A empreses no establertes a la UE però que tractin dades de destinataris europeus.

-Per oferir béns o serveis (de pagament o no).

-Per control del seu comportament, a la UE.
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Cicle de vida de les dades – per RAT i anàlisis de riscos

Per a cada tipologia de dades, s'ha d'establir la seva categoria i el seu grau de importància dins de les 

activitats de tractament

S’han d'identificar aquells elements tecnològics implicats en les activitats de tractament 



RGPD i LOPDGDD

▪ Aplicable sempre que hi hagi tractament de dades 

personals.

▪ Empresari proporcionarà formació específica a 

empleats que tractin dades personals.

En el Parlament Europeu es va elaborar el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD (27 abril 2016). La seva adaptació a el dret 

espanyol es va fer per mitjà de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals o LOPDGDD (5 desembre 2018).

Aquesta llei és aplicable a empreses, societats, comunitats i autònoms que realitzin algun tipus de tractament de dades personals.

Per complir amb la llei és important conèixer-la, sent l'empresari qui proporcionarà la formació específica als seus empleats.

Dur a terme un tractament incorrecte sobre les dades personals que gestiona l'empresa, pot suposar greus conseqüències per a aquesta i 

la seva continuïtat en el temps.
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Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o identificable.

Tractament: Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzada sobre dades personals o 

conjunts de dades personals.

Responsable del tractament: qui determina els fins i mitjans del tractament.

-Corresponsable

-Cessió de dades a tercers 

Encarregat del tractament: qui tracta dades personals per compte del responsable del 

tractament.

-Sotsencarregat de tractament

Autoritat de control: autoritat pública independent establerta per un Estat membre.

-Agencia Española de Protecció de Dades – AGPD

-Autoritat Catalana de Protecció de Dades - APDCAT

El RGPD/LOPDGDD - Definicions



Full de ruta

Adaptació al 

RGPD/LOPDGDD
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1.- Designació del Delegat de protecció de dades (DPD / DPO) o Responsables de COORDINAR 

L'ADAPTACIÓ.(*)

2.- Elaborar el REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT: finalitat i la base jurídica.

3.- Realitzar un ANÀLISI DE RISCOS.

4.- Revisar MESURES DE SEGURETAT a la llum dels resultats de l'anàlisi de riscos.

5.- Establir procediments de NOTIFICACIÓ DE VIOLACIONS DE SEGURETAT.

-termini màxim de 72 hores després de tenir constància.

-no s'imposa en cas de "improbabilitat que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i 

llibertats de les persones físiques".

(*) la majoria d’empreses els correspon designar un COORDINADOR DE l’ADAPTACIÓ, i algunes especifiques han 

d’anomenar DPD.

Adaptació a l'RGPD/LOPDGDD (Full de ruta elaborat per l'AGPD – (I))
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Actuacions simultànies als passos anteriors:

Adequar els FORMULARIS.

Adaptar els MECANISMES I PROCEDIMENTS per a l'exercici de drets.

Valorar si els ENCARREGATS DE TRACTAMENT ofereixen garanties i procedir a 

l'adaptació de contractes.

Segons la LOPDGDD, els contractes actuals mantindran la seva vigència fins a 

la data de venciment assenyalada en els mateixos i / o fins que hagin 

transcorregut quatre anys des de la data esmentada.

Elaborar / Adaptar POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Adaptació al RGPD (Full de ruta elaborat per l'AGPD – (II))
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Adaptació formularis i redactats diversos a 

normativa de protecció de dades.

-Formulari recollida dades de nous clients

-Formulari informatiu i de consentiment dels pacients

-Formulari recepció de currículums.

-Redactat peu de mails

-Redactat peu de factures

-Formulari control d’accés a les instal·lacions

-Formulari recollida consentiment drets d’imatge

Dades a informar als usuaris

Capa 1  

Capa 2

Redactar contractes, protocols i procediments

Compromís de confidencialitat i secret

Document informatiu normativa de protecció de dades

Protocol d’ús de sistemes informàtics de l’empresa

Contractes d’accés a dades per compte de tercers

Protocol gestió de contrasenyes

Protocol destrucció de documentació i dispositius/ suports informàtics

Protocol incidències de seguretat

Protocol arxiu fitxers no automatitzats

Protocol de copies de seguretat.

Procediment d’atenció dels drets

Procediment de comunicació de violacions de seguretat



Registre 

d’activitats del 

tractament
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Punt 2 de la fulla de ruta

REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT (RAT) – (I)

-Documentació de les operacions de tractament mes habituals

o Clients

o Proveïdors

o Comercial i elaboració de perfils

o Contactes

o Control d'accessos: dades biomètriques

o Control de presència i horari

o Gestió comptable i administració

o Gestió de nòmines

o Laboral de formació de personal

o Morosos

o Butlletí

o Prevenció de riscos laborals i medicina de la feina

o Publicitat comercial

o Recursos Humans

o Registre d’entrades i sortides

o Xarxes socials

o Selecció de personal

o Usuaris web

o Videovigilància

o Visita de les instal·lacions, control d'accés o registre d'entrada de persones
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Quina informació ha de contenir el RAT?

El registre d'activitats de tractament ha de contenir la següent informació:

▪ Identificació i dades de contacte del responsable o encarregat, coresponsable, representant i 

delegat de protecció de dades (DPO).

▪ Finalitat del tractament.

▪ Descripció de categories d'interessats i dades tractades.

▪ Altres destinataris existents o previstos.

▪ Transferències internacionals de dades i documentació de garantia de les transferències 

exceptuades sobre la base d'interessos legítims imperiosos.

▪ Terminis previstos per a la supressió de dades (quan sigui possible).

▪ Descripció el més detallada possible de les mesures de seguretat adoptades (quan sigui possible).

REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT (RAT) – (II)
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REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT (RAT) – (III)

Exemple de RAT

El RAT no pot ser un document estàndard i s’ha de generar en base a la tipologia de 

tractaments que realitza cada empresa amb les mesures de seguretat especifiques que 

apliqui cada empresa. 

En base al principi de RESPONSABILITAT PROACTIVA l’empresa haurà de demostrar 

en tot moment que ha generat el RAT i que està degudament actualitzat.

Donat que els Organismes Públics han de publicar el seu RAT, adjuntem com a model el 

de la Diputació de Girona.

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/5713/5858/Registre_d_activitats_de
_tractament_de_dades_de_la_Diputacio_de_Girona.pdf

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/5713/5858/Registre_d_activitats_de_tractament_de_dades_de_la_Diputacio_de_Girona.pdf


Consentiment
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RGPD - Obtenció del consentiment

Ha de prestar-se mitjançant una acció positiva de l'interessat. NO és vàlid el consentiment tàcit.

Les caselles ja marcades o la inacció no han de constituir consentiment.

El consentiment ha de recollir-se per a cadascuna de les finalitats.

El consentiment obtingut ha de ser verificable.

El consentiment serà revocable.

Edat dels menors poden consentir el tractament de les seves dades a Internet (en xarxes socials és de 

16 anys (mai menors de 13 anys). La LOPDGDD assenyala a partir dels 14 anys.

-no només en l’àmbit dels serveis de la societat de la informació, sinó per a qualsevol tractament 

de dades de menors, excepte que una norma amb rang de llei exigeixi l’assistència dels titulars de la 

potestat parental o tutela.

Consentiment explícit en el cas de tractament de categories especials de dades, adopció de decisions 

automatitzades o transferències internacionals.



Drets
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-Ampliació del dret d'informació

-Accés, rectificació i oposició,

-Limitació del tractament,

-Supressió (dret a l'oblit),

-Portabilitat de les dades

-Decisions individuals automatitzades. (inclosa l’elaboració de perfils)

RGPD - Nous drets dels afectats
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https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Models per exercir els drets

+ infografia informativa

Català - apdcat

Castellà - aepd

Infografia – aepd - drets

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-

aepd.pdf

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf


Nous principis
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El tractament es lícit si compleix a l'almenys una de les següents 

condicions

-Consentiment de l'afectat

-Existència d'una relació contractual

-El compliment d'una obligació legal.

-El compliment interessos públics.

-Per a la protecció d'interessos vitals de l'interessat i d'interès 

públic.

-Existència d'un interès legítim

RGPD – Nous principis (I) licitud del tractament
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-Limitació de la finalitat.

-Minimització de dades.

les dades personals han de ser adequades, pertinents, limitades

-Exactitud.

Cal adoptar totes les mesures raonables per a que es rectifiquin o suprimeixin les dades 

personals inexactes atenint a les finalitats per a les que es recavaren.

-Limitació termini de conservació.

En cada cas el que estableixi la Llei o segons política d'empresa

-Integritat i confidencialitat.

les dades han de ser tractades de forma que es garanteixi una seguretat adequada front 

intromissions no autoritzades, pel que s’exigeix aplicar mesures tècniques i organitzatives 

apropiades.

-Responsabilitat proactiva (molt important)

recau sobre el responsable del tractament no només l’exigència de complir-ho sinó estar en 

situació de poder-ho demostrar

RGPD – Nous principis (II) 
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Avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades

Quan un tractament, per la seva naturalesa, abast, context o fins suposi un alt risc pels drets i

llibertats de les persones físiques, especialment quan s’utilitzin noves tecnologies, el responsable

ha de fer abans una avaluació de l'impacte en la protecció de dades (AIPD).

Protecció de dades des del disseny i per defecte

El Reglament introdueix els conceptes de protecció de dades des del disseny i protecció de 

dades per defecte.

Transferències internacionals 

o https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html

o Privacy Shield

RGPD - Altres aspectes a tenir en compte

https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html


Garantia drets 

digitals àmbit 

laboral - LOPDGDD
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Article 87. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral.

Protocols d'ús de dispositius digitals i possibilitat de control per part de l'empresa 

en cas d'ús i abús dels mateixos (art. 20.3 ET)

Article 88. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral

Article 89. Dret a la intimitat davant de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de 

sons al lloc de treball. 

Article 90. Dret a la intimitat davant de la utilització de sistemes de geolocalitzaciò en l’àmbit 

laboral

Article 9. Drets digitals en la negociació col·lectiva.

Garantia de drets digitals en l'àmbit laboral 

(TITOL X de la LOPDGDD)



DPD / DPO
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Punt 1 de la fulla de ruta

Cal que la teva empresa designi un DPD?

El RGPD indica que tota entitat ha de nomenar un DPO si es troba en alguns dels següents supòsits:

-Si la gestió de les dades la realitza una autoritat o organisme públic. Excepte el cas dels tribunals que 

actuen en exercici de la seva funció judicial.

-Quan les activitats principals del responsable/encarregat del tractament es refereixin a tractaments que, 

per naturalesa, abast i/o fins, exigeixin una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala.

-Si les activitats principals del responsable o de l'encarregat del tractament es basen en una gestió a 

gran escala de categories especials de dades personals. 

-Origen ètnic o racial

-Opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques

-L'afiliació sindical

-El tractament de dades genètiques o dades biomètriques dirigits a identificar una persona física

-Dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona 

física

-Condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes

Delegat de protecció de dades – (I)
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FUNCIONS

-Assessorament

-Supervisió de l'acompliment normatiu

-Cooperació i enllaç amb l'autoritat de control

-Atenció a les persones interessades

CERTIFICACIÓ

-Esquema AEPD-ENAC

-IVAC

-No Obligatòria

-Recomanable ja que aporta valor capacitatiu

POSICIÓ

-Intern o Extern

-Òrgan col·legiat per departament en grans entitats

Se li ha de dotar dels recursos necessaris per dur a terme el seu treball amb plenes garanties i 

estabilitat.     

Les seves dades de contacte han de ser públics perquè interessats i supervisors puguin contactar-hi 

S'ha d'inscriure en el registre corresponent a l'AEPD

Delegat de protecció de dades – (II)
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La LOPDGDD inclou una llista concreta de casos en què serà obligatori el nomenament d'un DPD.

Aquests són els següents:

-Col·legis professionals

-Centres d'ensenyament

-Universitats

-Empreses on l'activitat sigui l'explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques. Per 

exemple, empreses de telecomunicacions.

-Societats prestadores de serveis de la societat de la informació quan es dediquin a elaborar perfils dels usuaris del 

servei a gran escala. En aquest cas podem posar com a exemple a empreses de Màrqueting i publicitat en línia.

-Empreses de crèdit.

-Companyies financeres de crèdit (bancs)

-Empreses d'assegurances

-Empreses de serveis d'inversió

-Entitats distribuïdores i comercialitzadores d'energia elèctrica i de gas natural

-Empreses 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.

-Organismes les activitats principals siguin la publicitat i prospecció comercial

-Centres sanitaris

-Empreses la principal activitat dels quals consisteixi en emetre informes comercials referits a persones físiques.

-Companyies dedicades a l'activitat de joc a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius

-Entitats de seguretat privada

Delegat de protecció de dades – llistat DPO (I)
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Exemple d’empreses que necessiten un DPD

-Despatxos d'advocats que tracten dades penals, temes d'incapacitats o accidents o temes fiscals.

-Clínica dental amb diversos treballadors i professionals autònoms que li presten serveis.

-Tot tipus d'Administració pública: ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, etc.

-Escola bressol

-Centres d'ensenyament

-Universitats

-Hospitals i centres mèdics

-Centres de fisioteràpia

-Sindicats

-Germandats i Confraries

-Laboratoris i empreses d'investigació mèdica

-Consultora financera

-Centres de psicologia

-Detectius privats

-Empreses de treball temporal

-Partits polítics

-Esglésies

-Asseguradores i Reasseguradores.

-Empreses dedicades a la instal·lació de càmeres de videovigilància i tractament de les imatges

-Mútues d'accidents de treball i malalties professionals

-Empreses de prevenció de riscos laborals

-Empreses que presten serveis d'allotjament o d'emmagatzematge en el núvol

-Entitats dedicades a apostes i jocs d'atzar

-Mitjans de comunicació

-Les federacions esportives quan tracten dades de menors d’edat.

Delegat de protecció de dades – llistat DPO (II)
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Exemple d’empreses que NO necessiten un DPD

-Comerços físics i online

-Perruqueries i centres d'estètica

-Bars i restaurants

-Hotels

-Gimnasos i centres esportius

-Agències de viatges

-Assessories

-Arquitectes i Enginyers

-Empreses de construcció

-Fotògrafs

-Electricistes i lampistes

-Empreses d'oci i temps lliure

-Immobiliàries

-Editorials i impremtes

-Tallers

-Clíniques veterinàries

-Empreses de transport

-Comunitats de veïns

-Empreses agrícoles o ramaderes

-Entitats de logística i distribució

-Empreses de disseny web

Delegat de protecció de dades – llistat DPO (III)



Mesures de 
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Mesures de seguretat per 

protegir la seva empresa:

Taules netes

Bloqueig de sessió

Software actualitzat

Antivirus i firewall

18 de juny de 2020



▪ Guardar la documentació

▪ Lloc de treball net i ordenat

▪ Full o carpeta en blanc per posar damunt de 

documents quan rebem una visita.

▪ Res de post-it amb usuaris i contrasenyes

▪ Dispositius portàtils

Taules netes
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Contrasenyes (I)

Control d’accessos
❖ Nom d’usuari.

❖ Identificació.

❖ Contrasenya.

❖ Autenticació.

Contrasenyes fortes.
❖ La robustesa és la principal mesura de seguretat.

❖ Contrasenyes febles o fàcils de recordar són un risc.

❖ Generador de contrasenyes la forma mes segura.

❖ Longitud mínima 8 caràcters, com més llarga millor.

❖ Combinació de lletres minúscules, majúscules, números i símbols.

18 de juny de 2020
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Contrasenyes (II)  

Bones pràctiques en el seu ús.

▪ No compartir-les amb ningú.

▪ Doble factor d’autenticació.  

▪ Gestors de contrasenyes
❖ Una contrasenya per dominar-les totes.

❖ Generador de contrasenyes.

❖ Contrasenya mestre molt robusta.
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1. 

Còpies de seguretat:

¡No poden faltar ni fallar!

2.   

Còpies de seguretat:

que i amb quina freqüència

3.   

Còpies de seguretat:

on

4. 

Còpies de seguretat:

com

5. 

Esborrat segur de la 

informació i destrucció 

de suports

6. 

Emmagatzematge en el lloc

adequat: en local, en xarxa

o en el núvol

Còpies de seguretat (Backups), 

esborrat i tipus d’emmagatzematge



3 Còpies de seguretat de 

qualsevol arxiu important

2 Suports diferents 

d'emmagatzematge

1 Còpia fora de l'empresa

«Backup OFFSITE»

Còpies de seguretat (Backups)

L’ESTRATÈGIA 3 + 2 + 1
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▪ Actius: Element valuós d'un sistema d'informació susceptible de ser

atacat amb conseqüències per a l'organització.

▪ Amenaces: Causa potencial d'un incident que pot materialitzar-se

en mal a un sistema o a una organització.

▪ Salvaguardes: Mesures o controls que s'estableixen per reduir els

riscos.

▪ Impacte: Conseqüència que té la realització d'una amenaça sobre

un actiu.

▪ Risc: Estimació que una amenaça es materialitzi sobre un o més

actius causant danys a el sistema.
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SGSI –Gestió de la Seguretat de la informació-

Definició bàsica dels principals elements



Per poder valorar un actiu, ens hem de plantejar com els afecten les diferents dimensions 

de seguretat

▪ Confidencialitat: com afectaria a l'organització que es conegués informació interna per

mitjà de persones no autoritzades ?.

▪ Integritat: què mal causaria que la informació estigui corrupta, manipulada o danyada ?.

▪ Autenticitat: com perjudicaria l'organització no saber exactament qui ha fet cada acció ?.

▪ Traçabilitat: quin mal ocasionaria no ser capaços de saber qui accedeix a quines dades i

què fa ?.

▪ Disponibilitat: com afectaria l'organització no poder oferir o utilitzar un servei ?.

Un cop ho tenim clar podríem esbrinar quan li costaria a l’organització recuperar-se si es

destruís l’actiu.

18 de juny de 2020

SGSI –Gestió de la Seguretat de la informació-Definicions.



Correu electrònic
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Atacs a través del correu electrònic

Utilitzat per ciberdelinqüents per dur a terme els 

seus atacs

Infecció per malware

Robatori de: 

❖credencials d'accés (usuari i contrasenya)

❖dades bancàries

❖ informació confidencial
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Atacs a través del correu electrònic

Utilització d'enginyeria social per ciberdelinqüents

Phishing

❖ Suplantar empresa o entitat fiable

❖ Robar claus d'accés i informació sensible

Scam

❖ Enganyar i estafar

❖ Múltiples ganxos: premis de loteria, herències,

ofertes de feina, etc.
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Atacs a través del correu electrònic

Utilització d'enginyeria social per ciberdelinqüents

Sextorsió

❖ Extorsionar amb un suposat vídeo privat o comprometedor

❖ Difusió per xarxes socials i correu electrònic a contactes i 

coneguts de la víctima

❖ Pagament en moneda digital «Bitcoin»

Malware

❖ Infectar l'equip o xarxa empresarial de la víctima

❖ Arxius adjunts, enllaços maliciosos, anuncis fraudulents o vulnerabilitats en 

el navegador
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Com detectar correus fraudulents?

Remitent

Remitents desconeguts

• En moltes ocasions comprovar el remitent és suficient

• Correu tipus entitat bancària: 

contacto@banco.es o noreply@banco.es

• Revisar cada caràcter

contacto@banico.es

• Sospitar de tots els correus amb remitent desconegut
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Com detectar correus fraudulents?

Remitent

Remitents falsejats i signatura

• Estar atents davant de canvis en la signatura

• Canvis o absència pot ser símptoma de frau.

• «E-mail spoofing»

• A primera vista no es pot identificar com fraudulenta

• Analitzar les capçaleres amb eines automàtiques 

com Messageheader
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Com detectar correus fraudulents?

Adjunts maliciosos

▪ Davant de qualsevol adjunt s'han d'extremar les 

precaucions

▪ Les entitats legítimes no solen publicar fitxers adjunts

▪ Documents adjunts maliciosos
❖ Les entitats legítimes no solen publicar fitxers adjunts

❖ Extensions especialment perilloses:

.exe - .vbs - .docm - .xlsm - .pptm
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Com detectar correus fraudulents?

Adjunts maliciosos

▪ Fitxers comprimits (.zip o .rar entre altres)

▪ Davant el menor dubte VirusTotal

▪ Mai executar cap adjunt abans de comprovar-ho, només 

descarregar-

▪ Davant de qualsevol dubte mai executar arxiu
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Com detectar correus fraudulents?

Enllaços falsejats

▪ Enllaços falsejats

o Entitats legítimes no solen enviar enllaços

en els correus

o Objectiu de ciberdelinqüents redirigir 

a l'usuari web fraudulenta
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Incidents de 

seguretat
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· Accidentals

· Intencionats per empleats o insiders

· Ciberdelinqüents

18 de juny de 2020

Tipus d’incidents de seguretat

Registre d’incidents de seguretat

Al detectar qualsevol incident de seguretat 

hem d’obrir un informe d'incidència i que quedi 

degudament registrat.



Violació de 

seguretat
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(*)

(*) Organismes oficials notificar a APDCAT.  

Empreses notificar a AGPD.
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(*) Organismes oficials notificar a APDCAT.  

Empreses notificar a AGPD amb formulari de la seva web

(*)
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Videovigilància
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Videovigilància

KO
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Videovigilància

ok
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Fitxes de 

Videovigilància

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-

09/ficha-videovigilancia-folleto-general.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-

09/ficha-videovigilancia-establecimientos-

publicos.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-

09/ficha-videovigilancia-control-empresarial.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-

09/ficha-videovigilancia-comunidades-de-

propietarios.pdf
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Controls de 

temperatura i 

enquestes 

COVID 19
(no obligatori però si es 

fa, cal informar i no 

registrar-ne dades)
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Adaptació webs i 

xarxes socials
RGPD/LOPDGDD/LSSI-CE
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-Avis Legal

-Política de privacitat

-Política de cookies *

-informació de cookies

-banner corresponent

-Termes i condicions d’ús (E-commerce)

-Formulari de contacte

-acceptació política de privacitat 

-no premarcat

-no es pot enviar formulari si usuari no clica 

-aprofitar per sol·licitar consentiment comunicacions comercials 

posteriors o enviament de newsletters.

-Formulari de enviament newsletter

-acceptació política de privacitat 

-no premarcat

-no es pot enviar formulari si usuari no clica 

-Arxiu dels logs corresponents.

Adaptació pàgines web, blogs, xarxes socials o Apps a normativa de 

protecció de dades i LSSI/CE.



Avis legal: (ha d’incloure)

• Identificació del titular: Nom o raó social, nif, adreça postal, telèfon o correu

electrònic del responsable de la web, dades registrals inscripció al Registre Mercantil

(societats), dades professionals (col·legiats)

• Condicions d’ús: Detalla les condicions generals d’ús.

• Propietat intel·lectual e industrial.

Si tens un lloc web, blog, xarxes socials o App’s a part de la normativa de protecció de

dades estàs obligat a complir les obligacions de la LSSI/CE (Llei de serveis de societat

de la informació)
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Política de privacitat: (ha d’incloure)

Responsable del tractament QUI es el responsable de la web?

Finalitats del tractament de dades PER A QUÉ farem servir les dades?

Període de conservació de les dades QUAN de temps les conservarem?

Legitimació per al tractament de dades QUINA base legal ens habilita?

Comunicació de dades A  QUI li cedirem les dades?

Transferències internacionals de dades ES FARÀ transferència internacional de dades? 

(a països de fora de l’escut de privacitat de la UE)

Els seus drets QUINS son els drets dels usuaris?.

Obtenció de les seves dades COM hem aconseguit les dades dels usuaris?
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IMPORTANT

CAL que tots els redactats estiguin adaptats a l’actual normativa de protecció de dades

(Encara molts estan adaptats amb la LOPD 15/1999 (derogada el 7/12/2018)

NO utilitzar el copiar/enganxar d’altres webs.  Els redactats son específics per a cada 

empresa.

CONFIAR i DELEGAR aquesta tasca a professionals de la privacitat 
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https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf

* Nova normativa sobre l’ús de les cookies

Cal adaptar el baner (missatge emergent de les cookies) i el

contingut de la política de cookies a la nova normativa segons la

guia d’ús de les cookies publicada per l’Agencia Espanyola de

protecció de dades (AGPD) a finals de 2019.

Política de cookies
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Exemple 1: Si no prem el botó "Accepta cookies", l'usuari no està autoritzant l'ús de cookies (per tant, no està legitimat l'ús de 

cookies si l'usuari no prem el botó per acceptar cookies i simplement continua navegant) .

Exemple 2: si no es prem el botó "D'acord", l'usuari no està autoritzant l'ús de galetes (per tant, no està legitimat l'ús de

galetes si l'usuari no prem el botó per acceptar cookies i simplement continua navegant).

Exemple 3: Aquest tercer exemple no podrà utilitzar-se per a tractaments que requereixin un consentiment explícit dels 

usuaris. Aquesta modalitat de "continuar navegant" és incompatible amb els exemples números 1 i 2, per la qual cosa 

l'exemple 3 no serà vàlid si en ell a més s'inclou un mecanisme d'acceptació explícita, com caselles o botons d'acceptació. 

A més, perquè l'acció de continuar amb la navegació pugui considerar un consentiment vàlid, l'avís s'ha d'inserir en un lloc 

clarament visible, de manera que per la seva forma, color, mida o ubicació pugui existir seguretat que l'avís no ha passat 

desapercebut per a l'usuari. Així mateix, serà necessari, perquè el consentiment es consideri atorgat, que l'usuari realitzi una 

acció que pugui qualificar-se com una clara acció afirmativa.

* Nova normativa de capa 1 de política de cookies



Termes i condicions de venda botiga online: (ha d’incloure)

• Dades d’identificació

• Passes a seguir per contractar

• Producte o servei objecte de contractació

• Preus, durada i formes de pagament

• Regles de conducta (en cas de registrar-se al web)

• Responsabilitats

• Garanties 

• Política de devolucions

• Dret de desistiment 

• Legislació aplicable i sistema de resolució de conflictes.

18 de juny de 2020



Es recomana seguritzar el lloc web

Avantatges:

• Seguretat de dades

• Verificació d’identitat

• Confiança

• Millora el posicionament orgànic del lloc web

• Afavoreix les vendes
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Exemple de web seguritzada – protocol https – seu electrònica Diputació

Surt un candau i si cliques al damunt pots consultar la vigència del certificat i qui l’ha emès.
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Exemple de web no seguritzada – web corporativa Diputació
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Característiques 

informació a 

protegir
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Disponibilitat

▪ Accessible sempre que

sigui necessària

Exemples: 

o Errors de configuració

oRansomware

Tres característiques de la informació que hem de protegir (I)
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Integritat

▪ Mantenir el contingut

original

Exemples:

o Alteracions intencionades

a la documentació

o Esborrats parcials
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Tres característiques de la informació que hem de protegir (II)



Confidencialitat

▪ Protegida davant de tercers no 

autoritzats

▪ Format físic, digital i

coneixements

▪ Deures dels empleats
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Tres característiques de la informació que hem de protegir (I)



Teletreball

18 de juny de 2020



Local
_________

· Propis equips

· Ràpides i sempre accessible

· Espais no compartits de 

informació

Teletreball
18 de juny de 2020

S’han de configurar i utilitzar connexions segures (com VPN) i en cap cas es

recomana que el teletreball es realitzi amb l’ordinador de l’empleat, SEMPRE amb

ordinador propietat de l’empresa.



Xarxa
_________

· Informació centralitzada

· Requereix accés a la xarxa

Teletreball
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Núvol
_________

· Sempre accessible per Internet

· Possible pèrdua de 

confidencialitat

Teletreball
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Nou règim 

sancionador
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RGPD – Infraccions i sancions

Amb l'anterior normativa, LOPD / RDLOPD  

Sancions lleus: 900,00 € a 40.000,00 €

Sancions Greus: 40.001,00 € a 300.000,00 €

Sancions molt greus: 300.001,00 € a 600.000,00 €

Amb el Reglament Europeu, RGPD

Sancions lleus: No s'estableix un rang mínim de quantia.

Sancions Greus: Multa administrativa de fins a 10.000.000,00 € o en el cas 

d'empreses, de quantia equivalent a el 2% com a màxim del volum 

de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, (major 

en quantia).

Sancions molt greus: Multa administrativa de fins a 20.000.000,00 € o en el cas d'empreses, 

de quantia equivalent a el 4% com a màxim del volum de negoci 

total anual global de l'exercici financer anterior, (major en quantia).



Informació 

addicional
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https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/publicidad-no-deseada
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Per a més informació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a disposició

de empreses i professionals (responsables o encarregats de tractaments) l'eina

gratuïta Facilita (https://www.aepd.es/herramientas/facilita.html) , en cas de realitzar

tractaments de dades d'escàs risc per als drets i llibertats de les persones.

Cal tenir en compte que l'eina Facilita és una ajuda i, per tant, la documentació

resultant haurà d'estar adaptada i actualitzada a la situació dels tractaments que es

duguin a terme en la seva entitat. L'obtenció dels documents no implica el

compliment automàtic de l'RGPD.
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Informació addicional

https://www.aepd.es/herramientas/facilita.html
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Per qualsevol dubte o consulta:

Manel Català Serrats

Forrellat Consultors, S.L.

manel@forrellatconsultors.cat

663 043 325
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Gràcies !!!


