Febrer 2018

Adaptació de les empreses al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El proper 25 de maig de 2018 comencen a ser exigibles les obligacions resultants del nou
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).
L’aparició d’aquest nou reglament fa necessari que les empreses revisin i actualitzin la seva
política de tractament de dades personals, fins ara regulada per la Llei de Protecció de Dades
Personals (LOPD). Això cal fer-ho de forma preventiva i analitzant la realitat i riscos de cada
empresa, doncs les implicacions no són les mateixes per una petita que per una gran empresa i
també varien molt en funció de l’ús que se’n pretengui fer de les dades personals obtingudes.
En ocasions podeu rebre informació derivada d’interpretacions del Reglament molt difícils
d’aplicar a la vostra pràctica diària. Us recomanem contrastar-la per a trobar una solució
correcta però equilibrada. Així mateix, aclarir-vos que el Reglament no obliga a fer cap
formació continuada a ningú.
Considerem que els principals canvis que han de tenir present la majoria de Pimes (sempre
que no explotin les dades personals de forma intensiva o massiva i que no tinguin més de 250
treballadors) són els següents:
•

Obtenció d’un consentiment inequívoc i informat en la recollida de dades personals
Convé revisar els formularis on es capten dades personals i les clàusules que contenen. A
més d’identificar el propòsit pel que es recullen les dades i informar dels anomenats drets
ARCO (d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) caldrà comunicar el temps durant el
que es conservaran aquestes dades, així com del dret de l’interessat a demanar-ne una
còpia estructurada.

•

Revisió dels acords amb els col·laboradors externs encarregats del tractament
Cal garantir que els col·laboradors externs que tracten dades personals de l’organització
(com fem les gestories en àmbits com el laboral), també compleixin amb les obligacions
derivades del nou Reglament, revisant o signant nous acords que facin referència a la
informació tractada, a les mesures de seguretat aplicades o la destinació de les dades en
finalitzar la prestació. Per a facilitar aquest compliment, des del nostre despatx enviarem
als nostres clients una proposta d’acord de confidencialitat que reculli els requeriments del
nou Reglament.

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant els enllaços continguts a la nostra pàgina web
www.duranpons.com/comunicats, restant tanmateix a la vostra disposició per a realitzar un
anàlisi de la situació de la Protecció de Dades a la vostra organització i plantejar els següents
passos a seguir.
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