Nova LOPDGDD i
Garantia dels Drets
Digitals
6 febrer de 2019

Qüestions generals


La nova LOPDGDD deroga l'antiga Llei orgànica
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, (LOPD), el Reial decret
1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica i les mesures
urgents aprovades pel Reial decret llei 5/2018.

L'objecte de la llei
 Adaptació al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de
2016, Reglament general de protecció de dades.
(RGPD
Àmbit d'aplicació
 S'aplica a qualsevol tractament totalment o parcial
automatitzat de dades personals, així com el
tractament no automatitzat de dades personals.


S'exclou de l'àmbit d'aplicació: Tractaments derivats
del Registre de la Propietat i Mercantil i Òrgans
Jurisdiccionals.
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Consentiment i dret d'informació
Consentiment de l'afectat
S'estableix que, igual que el RGPD, haurà de constar de manera específica i inequívoca que el consentiment s'atorga per
a totes les finalitats del tractament, en substitució de l'anterior redacció que indicava que el consentiment havia
d'atorgar-se per a cadascuna d'elles.
Consentiment dels menors d'edat
Serà vàlid el consentiment quan el menor sigui major de 14 anys. En cas de ser menor a 14 anys, haurà de constar el
consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela
Transparència de la informació
La nova LOPD reconeix la informació per capes (Primera i segona capa).
Informació bàsica (PRIMERA CAPA)
a) La identitat del Responsable del Tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La possibilitat d'exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 de RGPD.
d) L'elaboració si escau de perfils mitjançant decisions automatitzada.
En cas que les dades no hagin estat obtinguts de l'afectat la informació bàsica inclourà també:
a) Les categories de dades objecte de tractament.
b) Les fonts de les quals procedissin les dades.
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Tractaments de dades
NOVETATS SOBRE TRACTAMENTS CONCRETS
Tractaments amb finalitats de videovigilància


Es continua mantenint el termini de conservació de 30
dies de la informació a través d'un cartell informatiu.
Com a novetat, es podrà agregar al dispositiu
informatiu un codi de connexió o una adreça d'internet
per a accedir a aquesta informació. Destaca haver
barrejat en un mateix article, la videovigilància en el
sector públic, privat i l'ús domèstic.

Sistemes d'exclusió publicitària


Els Responsables del Tractament tindran l'obligació
d'excloure a tots aquells afectats que no desitgin rebre
comunicacions comercials, tret que l'afectat hagi
prestat el seu consentiment.

Sistemes de denúncies internes anònimes


Es reconeix expressament la licitud de les denúncies
internes efectuades anònimament a través dels
mecanismes de denúncies irregulars pels empleats de
l'empresa o tercers que tinguin alguna relació
contractual amb aquesta. Termini de conservació de les
dades de tres mesos.
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Altres novetats de la LOPDGDD
ALTRES NOVETATS DE LA NOVA LOPDGDD
Bloqueig de dades
S'estableix com a obligació per al Responsable del Tractament el bloqueig de les dades, suposant aquest bloqueig la
identificació i reserva dels mateixos adoptant mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament i
la seva visualització excepte que es requereixi la posada a disposició per les administracions públiques competents.
Delegat de protecció de dades
•
•
•
•
•

Caràcter obligatori o voluntari.
Pot integrar o no en l'organització del Responsable o Encarregat.
Dedicació total o parcial.
Persona física o persona jurídica.
La designació ha de comunicar-se a l'Agència de Protecció de Dades Espanyola (AEPD).

Altres requisits:
• Certificació i Títol universitari en dret.
Especial esment als procediments de vulneració de drets
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El règim sancionador de la LOPDGDD
Subjectes responsables (Art. 70)
• Responsable del tractament.
• Encarregat del tractament.
• Representants dels Responsables o Encarregats del
tractament.
• Entitats de certificació i/o entitats acreditades de supervisió
dels codis de conducta

Infraccions (Arts. 71 i següents)
• Molt greus (ex. incompliment del deure d'informació,
l'incompliment del bloqueig de les dades, etc.)
• Greus (ex. impediment o obstaculització o la no atenció
reiterada els drets atorgats als afectats, etc.)
• Lleus (ex. notificacions incompletes de violacions de seguretat
a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, no publicar les
dades de contacte del DPO, etc.).

Sancions i Prescripcions (Art. 76)
• Sancions per import igual o inferior a 40.000 euros: 1 any de
prescripció.
• Sancions entre 40.001 i 300.000 euros: 2 anys de prescripció.
• Sancions per import superior a 300.000 euros: 3 anys de
prescripció.
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Els drets digitals

GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (TÍTOL X)

Drets Digitals

Dret a la seguretat
digital

Dret a l'educació
digital

Drets Digitals en
Xarxes Socials

Dret a l'oblit en Internet i
serveis xarxes socials

Dret a la portabilitat en
xarxes socials i serveis
equivalents

Drets Digitals en
Internet

Drets Digitals en
l'Àmbit Laboral

Dret al testament
digital

Dret a la neutralitat de la Protecció de menors en Dret a l'accés universal a
xarxa
Internet
Internet i les seves dades
personals

Dret a l'a l'actualització
d'informació en mitjans
digitals

Dret a la rectificació en
Internet

Dret a la intimitat enfront
Dret Digitals en la
Dret a la intimitat davant
de l'ús de sistemes de
negociació col·lectiva i
Dret a la desconnexió
la utilització de sistemes
videovigilància i
Dret a la intimitat i ús de
digital en l'àmbit laboral
de geolocalització en
enregistrament de sons en
dispositius digitals en el
l'àmbit laboral
el lloc de treball
treball
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Desconnexió digital dels treballadors
DESCONNEXIÓ DIGITAL DELS TREBALLADORS
Treballadors, empleats públics i directius tindran dret a
la desconnexió digital, fora del temps de treball per
respectar:
 Temps de descans i vacances
 Intimitat personal i familiar
Serà necessari crear una política d’ús de dispositius
digitals per tal d’assegurar la desconnexió digital.

-Interrogants•

Es pot imposar
l’empresa?

unilateralment

per

part

de

•

És necessari negociar-ho amb RLT?

•

En cas de no aplicar-se, podria el treballador acollirse al dret de desconnexió digital?
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Privacitat en l’ àmbit laboral

ACCÉS PER PART DE L’EMPRESA
CONTINGUTS DEL TREBALLADOR (EMAIL)

A

 LOPD permet accedir a continguts digitals
facilitats als empleats a efectes de controlar el
compliment de les obligacions laborals:
 Crear un protocol d’ús de dispositius digitals.
 Regulació d’ús, límits i l’abast de la privacitat del
treballador (no anul·laran l’expectativa mínima de
la intimitat).
 L’accés al contingut de la naturalesa privada és
necessari que el protocol indiqui els usos
admesos i les garanties previstes que garanteixin
la intimitat.
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Privacitat en l’ àmbit laboral

GRAVACIÓ DE L’EMPLEAT
 Possibilitat que l’empresa pugui tractar gravacions
obtingudes a través de càmeres fotogràfiques i de vídeo.
 Geolocalització per tal de controlar a l’empleat i que es
dugui a terme dintre de la Llei.
 Prohibició de càmeres a:
 Zones de descans
 Banys
 Vestuaris
 Serveis
 En general, zones de descans.

Nota: Obligació d’informar als empleats de l'existència i
localització de dispositius de gravació.
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El derecho a la desconexión digital

Consulta la breve píldora en la que analizamos el impacto en
las relaciones laborales del derecho a la desconexión digital.
Ver la píldora
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