REGLAMENT EUROPEU 2016/679
APROVACIÓ DEL REGLAMENT

El 4 de maig de 2016, va ser publicat en el Diari Oficial de la
Unió Europea el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.
Per primera vegada, tots el països tindran un únic marc normatiu, que a més estarà
adaptat al nou entorn d’internet. D’aquesta manera, es tracta d’afavorir el creixement de
l’economia digital i una adequada tutela d’aquest dret fonamental dels ciutadans,
incloent la consolidació de nous drets com el denominat dret a l’oblit i el dret a la
portabilitat.
Amb el Reglament es pretén resoldre els problemes d’incompatibilitats normatives
existents actualment entre els diferents països. Per tant, el principal objectiu és
harmonitzar la legislació en protecció de dades de caràcter personal en tots els Estats
Membres. Però, a més, és pertinent ressaltar que aquest Reglament també s’aplica en
el cas de responsables no establerts en al UE, quan les activitats de tractament de dades
personals estiguin relacionades amb l’oferta de béns o serveis a interessats que
resideixin en la UE o el control del seu departament (en la mesura en què aquest tingui
lloc dins la UE).
El Reglament va entrar en vigor el 24 de maig de 2016, no obstant això, les seves
disposicions seran aplicables directament en tots els Estats membres a partir del 25 de
maig de 2018. Per tant, l’entitat tindrà d’anar regularitzant-se conforme a les
prescripcions del Reglament Europeu.

PRINCIPALS NOVETATS DE COMPLIMENT DEL RGPDUE 2016/679

Registre d’activitats de tractament de dades
S'haurà d’inventariar els tractaments de dades, identificant els conjunts de dades
personals en els quals s’agrupen i els arxius (AA i NAA).
Licitud en el tractament de dades personals
S'haurà de revisar els processos de recollida de dades personals, per verificar que
s’ha articulat correctament el consentiment explícit, de forma clara, intel·ligible i de
fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
Dret d’informació en el tractament de dades personals
S'haurà de revisar els processos de recollida de dades personals, verificant les
clàusules de protecció de dades, de formularis o qüestionaris electrònics o en paper i
incloure els nous extres exigits per l’art.14 a)
Drets dels interessats
S'haurà de revisar el procediment d’atenció dels Drets ARCO i habilitar l’atenció dels
nous drets reconeguts per el RGPDUE.
Prestacions de serveis amb accés a dades personals
S'haurà de revisar els contractes de prestacions de serveis amb accés a dades, amb
l’objectiu de verificar que compleixen les exigències del art.28 RGPDUE.
Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives
S'haurà de disposar de la descripció general de les mesures de seguretat, conforme
el art.30.1 i 32 RGPDUE.
Auditories de control
S'haurà de realitzar les auditories de control del compliment de les mesures de
seguretat, així com del conjunt d’obligacions en protecció de dades.
Notificacions de violacions de seguretat (data breach)
S'haurà de registrar les violacions de seguretat, així com notificar-les, quan així fos
obligatori, als afectats i/o a l’autoritat de control, segons els art. 33 i 34 RGPDUE.
Avaluació de l’impacte en la privadesa (AIPD)
S'haurà de realitzar quant sigui obligatori o necessari, conforme a l’art.33 RGPDUE.
Delegat en protecció de dades DPO (Data Protection Officer)
S'haurà de designar un DPO, en el cas que concorri un dels supòsits previstos en
l’art.37 RGPDUE.

MALLAFRÈ CONSULTORS
IDENTITAT

MALLAFRÈ CONSULTORS és una consultoria especialitzada en el Reglament General
de Protecció de dades de la UE, Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter
personal 15/1999 (LOPD), la Llei Qualificada de Protecció de dades personals 15/2003
(LQPD) i privacitat, amb una llarga experiència elaborant projectes d’adequació, per a
organitzacions tant del sector públic com del sector privat, així com grups empresarials.
L’any 2010, Joan M. Mallafrè va impulsar la consultoria, i al cap d’uns mesos s’hi va unir
Carme Laplana, tots dos consultors i auditors jurídics certificats i especialistes
universitaris en protecció de dades per la Universitat de Múrcia. Posteriorment, s’han
anat incorporant nous professionals que han permès donar un millor servei i l’expansió
de la consultoria. Professionalitat, experiència i constant actualització són les
principals característiques de l’equip de Mallafrè Consultors.
L’anàlisi de les necessitats dels clients és el punt de partida per crear una proposta única
i totalment adaptada. A partir d’aquí, s’aplica la metodologia PDCA (Plan, Do, Act,
Check) d’Edward Deming, en català (Planificar – Fer – Verificar – Millorar). És a dir, els
projectes s’enfoquen pensant en un procés circular que es retroalimenta i millora
contínuament.

CONTACTE
MALLAFRÈ CONSULTORS posar a la vostra disposició, el seu equip de consultors per
ajudar-vos i assessorar-vos en aquesta nova etapa de canvi legislatiu RGPDUE
2016/679, de forma seriosa i amb la màxima professionalitat.
Per sol·licitar-nos informació i concertar una reunió amb nosaltres, podeu contactar amb
el nostre despatx de 8 del matí a 7 de la tarda al telèfon 977 27 15 20.

