
CANVIS I NOVETATS A LA PROTECCIÓ DE DADES A PARTIR 25 MAIG 2018

El dia 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Fins a aquesta data, l'actual normativa en 
matèria de protecció de dades és la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), però, a partir del pròxim 
25 de maig s'imposarà la legislació europea, en concret, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (GDPR).

L'objectiu del Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades és protegir tots els ciutadans de la UE de la privacitat i les infraccions de 
dades.

Tot i que els principis clau de la privacitat de les dades segueixen sent fidels a la normativa que regeix actualment, amb aquest nou 
Reglament s'introdueixen alguns canvis i les conseqüències d'incomplir la llei, sent aquestes molt més dures.

Amb això, sorgeixen dubtes respecte a com s'han de tractar les dades personals de clients, treballadors i proveïdors.

Què cal fer per complir amb aquesta nova llei europea de protecció de dades?

A continuació anem a analitzar les principals novetats que podrien afectar les galeries d'art:
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1.- Nous principis

1.1.- Principi de Transparència

Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.

1.2.- Principi de limitació de finalitat

Les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera 
incompatible amb aquestes finalitats. Aquests fins explícits i legítims s'han de determinar en el moment de la recollida de les dades.

1.3.- Minimització de dades

Les dades personals seran adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

2.- Nous drets dels ciutadans

L'actual LOPD estableix 4 drets per als interessats: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (coneguts a Espanya com a drets 
ARCO). Doncs bé, amb el nou Reglament Europeu, aquesta llista s'amplia.

A més dels drets ARCO, es contemplen també els següents drets:
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- Dret a la transparència de la informació.

- Dret de supressió (dret a l'oblit)

- Dret de limitació

- Dret de portabilitat

Per les seves importants conseqüències pràctiques analitzem amb més detall el dret a l'oblit i el dret a la portabilitat:

En relació al dret a l'oblit, el nou GDPR estableix que qualsevol persona té dret a que la seva informació personal sigui eliminada dels 
proveïdors de serveis d'internet en qualsevol moment. A més obliga els responsables de les dades que han difós la informació a 
tercers a comunicar-los l'obligació de suprimir qualsevol enllaç a les dades publicades, així com, a eliminar qualsevol còpia o rèplica 
d'aquestes dades.

I en relació al dret de portabilitat, el nou GDPR estableix la possibilitat de transmetre les dades d'un responsable a un altre, de 
manera que l'interessat té dret que les dades personals es transmeten directament quan sigui tècnicament possible.

3.- Ampliació del deure d'informació

La nostra actual legislació estableix que a l'hora de recollir el consentiment dels interessats se'ls ha d'informar de la persona 
responsable del fitxer, de l'existència dels fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, de la finalitat de la recollida 
dels dades i de la possibilitat d'exercir els drets ARCO.
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Amb el nou Reglament Europeu, a més d'aquestes dades, s'exigeix l'obligació d'informar sobre nous aspectes:

- S'ha d'explicar la base legal per al tractament de les dades.

- S'ha d'informar sobre el període de conservació

- S'ha d'informar sobre la possibilitat de fer reclamacions

- S'ha d'informar dels altres drets que incorpora el nou RGDP

4.- Obtenció del consentiment per al tractament de dades

La nostra actual normativa exigeix  el consentiment inequívoc dels interessats però s'admet, en algun cas, que aquest consentiment 
pugui ser tàcit.

En canvi, amb el nou Reglament Europeu s'exigeix, a més d'un consentiment lliure, informat, específic i inequívoc, que hi hagi una 
declaració de l'interessat o una acció positiva que manifesti la seva conformitat.

Tenint en compte que el silenci, les caselles ja marcades o la inacció no constituiran prova de consentiment.

Cal obtenir el consentiment explícit de clients ja existents segons el nou GDPR? El nou Reglament Europeu és contundent en aquest 
aspecte: si el consentiment no es trobava clarament identificat o es va basar en formes tàcites o per omissió, haurà de tornar a 
sol·licitar.
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5. Establir accions i mesures de seguretat

Actualment el Reglament de la LOPD estableix l'obligació d'aplicar diferents mesures en funció del nivell de seguretat - bàsic, mitjà o 
alt - de les dades tractades.

En canvi, el nou GDPR no distingeix entre els nivells dels fitxers, sinó que especifica que s'apliquin mesures de seguretat tenint en 
compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos 
per als drets i llibertats de les persones físiques.

El nou Reglament europeu de protecció de dades parla de "mesures tècniques i organitzatives apropiades" per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc, però no concreta quin tipus de mesures s'han d'aplicar.

El GDPR, sota el principi de responsabilitat proactiva exigeix  al responsable del tractament que apliqui les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb el Reglament.

Per tant, el que el GDPR exigeix  és que es tingui una actitud conscient, diligent i proactiva del tractament de les dades, i pot 
demostrar, si arribés el cas, les mesures de seguretat aplicades.

6. Comunicació de fallades a l'autoritat de protecció de dades

Una altra de les novetats més importants es tracta d'una nova obligació que el GDPR imposa al responsable del tractament: notificar 
les violacions de seguretat de les dades.
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En conseqüència, el responsable del tractament de les dades haurà de notificar a l'autoritat competent (Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a Espanya) qualsevol bretxa de seguretat que s'hagi produït en el termini de 72 hores des que passi.

A més, si la bretxa implica un risc per als interessats, també se'ls ha de notificar a ells.

7.- Sancions més altes

Una de les qüestions que està generant més debat i controvèrsia és la diferència exponencial de la quantia de les sancions que 
estableix el nou GDPR.

Si fins a maig de 2018 les sancions poden anar des de 900 euros fins a 600.000, a partir de llavors no s'estableixen quanties 
mínimes i les màximes poden arribar als 20 milions d'euros o fins al 4% del volum de negoci de l'infractor.

NOTA: Per si voleu ampliar aquesta informació us adjuntem a aquesta Newsletter el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i 
una Guia que ha editat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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