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?Protecció de Dades recorda
l'obligació de complir amb la
normativa europea abans d'un any
L'APDCAT ha presentat aquest dilluns al Parlament la primera versió de la "Guia
d'Avaluacions d'Impacte de Protecció de Dades" | Empreses, entitats i institucions
catalanes estan obligades a complir el reglament abans del 25 de maig del 2018

La directora de l'APDCAT i l'Autoritat de Noruega, Bjorn Erik. Foto: APDCAT

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha presentat, avui dilluns al Parlament de
Catalunya, la primera versió de la "Guia d'Avaluacions d'Impacte de Protecció de Dades".
El document és important perquè marca les pautes principals de la nova normativa europea en
matèria de tractament de dades, que serà d'obligat compliment en menys d'un any, en concret, a
partir del 25 de maig de 2018. Totes les empreses, institucions i administracions catalanes
hauran de seguir el que s'ha establert en el marc europeu en el moment de la seva entrada en
vigor, fet que comportarà nombrosos canvis, sobretot en la gestió que les empreses realitzen sobre
les dades dels seus usuaris.
Entre les novetats hi ha la creació d'un nou perfil professional: el delegat de protecció de dades,
que ha de servir per millorar el compliment de les obligacions regulades. La posada en marxa de
la normativa implica que les organitzacions implementin les mesures marcades a temps. En cas
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contrari podrien afrontar sancions de fins a 20 milions d'euros o el 4% de la facturació total de
l'empresa.
Responsabilitat proactiva
La directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, ha recordat que ?les empreses tenen la
responsabilitat proactiva de fer un bon tractament de les dades dels seus clients, usuaris o
ciutadans i complir amb totes les obligacions regulades pel nou reglament?. Barbarà també ha
assenyalat que l'Autoritat Catalana dona tot el suport a les entitats en la tasca d'adaptar-se al
nou reglament, "des d'un vessant molt pràctica".
A l'acte també ha acudit el comissionat de l'Autoritat Noruega de protecció de dades, Bjørn Erik
Thon, interessat a millorar la garantia dels drets i llibertats fonamentals de les persones en
matèria de protecció de dades.
La jornada també ha acollit l'entrega dels guardons de la 5º Edició del Premi Protecció de Dades
en el Disseny 2017, atorgats a l'University College London pel projecte Privacy-Preserving
Analytics via Scalable and Private Data Collection? i l'accèsit a l'empresa catalana Neptune
Communication Solutions SL, per l'app de missatgeria instantània ?Nepcom?.

Jornada de presentació de la Guia d'Avaluacions d'Impacte de Protecció de Dades. Foto: APDCAT
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