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Situació

El 25 de Maig de 2018 ens trobarem davant
l’exigibilitat de l’acompliment de la nova normativa
en Protecció de Dades amb abast europeu.

Això implica que qualsevol que disposi dades de
caràcter personal hagi d’adaptar-se a la nova
regulació.

Recordem que la mateixa és d’abast europeu i es va
aprovar al 2016 però que no és d’obligat compliment
fins l’any vinent, moment en el que ja haurà d’estar
feta l’adaptació i haver practicat totes aquelles
modificacions i adoptat les mesures tècniques i
organitzatives pertinents.
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Novetats

En aquesta nova regulació es planteja un escenari que ens pot
semblar familiar però que a efectes pràctics suposa un canvi en la
concepció de la protecció de dades tal i com l’entenem ara.

De les principals modificacions és la desaparició dels nivells de les
dades. Fins ara es classificaven com de nivell baix, mig o alt. Des
d’ara l’important és el fet de disposar d’elles, amb alguns agreujants
segons la seva tipologia.

Tanmateix es modifica el concepte d’implementació de la protecció
i es cerca la seva aplicació des del Disseny (Privacy by Desing) i per
Defecte (Privacy by Default). Això implicarà que abans de
comercialitzar un servei o producte, o de tancar un acord amb
proveïdors de serveis que puguin tenir accés a dades, caldrà
abordar la qüestió de la privacitat.

Una altra de les més transcedents és la desaparició del fonament
del consentiment per poder tractar-les. Ara, i d’entre d’altres, un
dels més importants és la legitimació per a la seva tinença i el seu
ús. Però la clau en qualsevol cas és la capacitat de poder demostrar
i acreditar que es disposa d’aquesta “autorització” i que es
protegeixen les dades.

Finalment, l’aparició del Data Protection Officer (DPO) farà que
determinats Responsables del Tractament hagi de comptar amb els
serveis professionals d’aquesta figura per a que els puguin
assessorar, informar i assistir en allò que els hi calgui en qüestions
de dades de caràcter personal.
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A qui afecta?

La nova regulació de Protecció de Dades així com la
seva adequació afecta a tots aquells que interactuin
dins de l’àmbit de les seves funcions i que tractin
dades personals. Per tant és indistint que siguin del
sector públic o del sector privat.

En el supòsit del sector privat no importa ni les
dimensions ni el sector d’activitat, ni l’antiguitat del
negoci. Així doncs es veuran afectats tant les Petites i
Mitjanes Empreses (PIMEs) amb independència de la
seva forma jurídica; com també els autònoms i
professionals. Però recordem que només en el cas
que disposin de dades de caràcter personal i hagin
implementat la potecció de dades quan ho hagin fet.

Pel que fa al sector públic passa quelcom similar i és
per això que totes les Administracions i Organismes
Públics, i aquells que siguin participats, hauran
d’adaptar-se incloent, igualment, la figura obligatòria
del DPO.
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Data Protection 
Officer (DPO)

El DPO és la persona encarregada d’informar i
assessorar al Responsable (RT) i/o a l’Encarregat (ET)
del tractament i al personal autoritzat pel tractament,
de les obligacions que els afecten en virtut del
Reglament (GDPR) i d’altres disposicions de protecció
de dades.
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Informa

Assessora
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contacte 
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Beneficis 
Col·legiats

 Per la contractació de qualsevol servei, un descompte
del 20% sobre els preus de tarifa standard.

 Addicionalment, per aquells que es trobin en el primer
any de la seva activitat, s’ofereix l’assesorament i
seguiment gratuït* de la protecció de dades durant 6
mesos.

 En el supòsit de societats mercantils, i fins un màxim
de 5 treballadors, que contractin qualsevol servei se’ls
ofereix gratuïtament una formació bàsica (5hs) per la
sensibilització de la seva plantilla i directius.

 Contractant dos o més serveis, s’ofereix un descompte
del 25% sobre el preu resultant.

 Properament es concretaran packs de serveis, atenent
a la realitat del sector i necessitats dels col·legiats.

*límitat en hores totals

**Tots els beneficiaris hauran d’acreditar la col·legiació
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Contacte

Vanessa Tomás
Consultora i 

Analista Tècnica

Ivan de San Nicolàs
Consultor i  

Analista Jurídic

www.viconsulting.es
contact@viconsulting.es
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