Febrer de 2008

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Principals novetats del nou Reglament i aplicació a les empreses

El proper 19 d’abril entrarà en vigor el Reial decret 1720/2007 que aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i pensem que pot ser una ocasió
per a que cada empresa revisi quin és el nivell d’adequació al que estableixen la Llei i el nou
Reglament.
Us recordem les principals obligacions que segueixen vigents:
-

Comunicar a l’Agència de Protecció de Dades l’existència de fitxers de caràcter
personal, ja siguin en suport informàtic o en suport paper, així com l’obligació de
custodiar-los amb una sèrie de mesures de seguretat.

-

Informar a l’afectat respecte la utilització de les seves dades personals i aprovar
l’existència del consentiment per al tractament de les seves dades.

-

Disposar d’un Document de Seguretat de les dades personals que es tracten a
l’empresa amb les obligacions dels usuaris sobre l’accés i el tractament de dades de
caràcter personal.

-

Establir contractualment mesures de protecció amb els tercers (bàsicament
proveïdors) que accedeixen o són encarregats del tractament d’aquestes dades
personals.

Si en el seu moment la vostra empresa ja va utilitzar els nostres serveis per a adaptar-se a la
LOPD us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per a repassar el nivell
d’adequació i modificar aquells punts que hagin variat o es vegin afectats pel nou reglament.
Així mateix, si encara no heu realitzat l’adaptació al que estableix la LOPD, teniu algun dubte al
respecte o voleu revisar i posar al dia la documentació i procediments de que disposeu,
quedem també a la vostra disposició.
Ben cordialment,
Duran Pons
Servei de Protecció de Dades
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