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 Jornada de Suport associatiu Més de 150 representants d’entitats assisteixen a la conferència sobre la nova normativa

Preocupació del Tercer Sector  
per la llei de protecció de dades

El Reglament eu-
ropeu de protec-
ció de dades va 

entrar en vigor el 2016, 
però no va ser d’obligat 
compliment fins al 25 
de maig d’aquest any. 
Tot i el marge de dos 
anys per complir amb 
la normativa, moltes 
entitats no s’hi han 
adaptat fins fa pocs 
mesos. Algunes encara 
tenen en compte la nor-
ma desfasada del 1999. 

Glòria Freixa i Joana Marí, 
expertes de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), van re-
soldre els dubtes de les en-
titats al voltant de la nova 
llei durant la jornada que 
va organitzar Suport As-
sociatiu el 24 d’octubre al 
Centre d’Estudis Jurídics 
de Barcelona. Més de 150 
representants d’associaci-
ons i fundacions van assis-
tir a la conferència.

L’acte es va 
centrar en 
la norma que va 
entrar en vigor 
el passat 
mes de maig

Quins són els principals 
neguits de les entitats al 
voltant de la protecció 
de dades? 
Primer de tot, complir amb 
la norma. És com si la regu-
lació del 2016 fos nova i no 
hi hagués hagut res abans 
sobre protecció de dades. De 
cop, tothom s’està posant 
nerviós per complir amb la 
normativa, i ja és una bona 
cosa que s’hagi creat aquesta 
consciència de compliment. 
Estan preocupats sobretot 
pel tema de les xarxes, per 
l’ús de les imatges, i per si 
el compliment els suposa-
rà una quantitat de diners 
important en la gestió, o si 
ho podran fer ells mateixos 
sense l’ajut de ningú. 

Quins són els principals 
errors que es cometen?
No acaben de ser conscients 
de la importància d’aquest 
dret fonamental. Moltes en-
titats s’ho prenen com una 
llei que només obliga a po-
sar una clàusula informativa 
perquè els usuaris la signin, 
i llestos. L’error més gran és 
no veure que és un còmput 
global. Cal fer-se una foto-
grafia de les característiques 
i necessitats de l’entitat per 
veure quines obligacions ha 
de complir i quines no. Mol-
tes entitats es queden amb 
una petita obligació que 
seria com la façana. La pro-
tecció de dades no és només 
donar aquesta informació. 

Quines són les principals dife-
rències de la nova normativa 
respecte a l’anterior?
La nova normativa ha canviat d’en-
focament i es basa en dos eixos. 
Un d’aquests és el que exigeix la 
determinació dels riscos concrets 
per a les persones derivats dels 
tractaments que es realitzen per 
cada entitat. Quan l’entitat ja sap 
quin és el grau de risc per als drets 
de les persones, han de determinar 
quines mesures han d’implantar.

i el segon eix?
La responsabilitat proactiva, l’a-
nomenada accountability. Això 
suposa que les entitats no només 
han de complir amb la protecció de 
dades, sinó que, a més, han de triar 
les millors mesures per protegir les 
persones i han d’estar en disposició 
de demostrar-ho. Abans era més 
formal i menys flexible, perquè 
tothom havia de complir amb les 
mateixes obligacions. Per exemple, 
les mesures de seguretat eren les 
mateixes per a un hospital que per 
a una clínica dental. El que ho defi-
nia eren el tipus de dades tractades 
(salut), no els riscos.

Hi ha entitats que encara no 
s’han adaptat a la normativa.
Fa dos anys que fem formació espe-
cífica i actes de sensibilització. Hem 
posat a disposició de les entitats 
guies i eines per adaptar-se al RGPD 
a través de la nostra pàgina web 
(www.apdcat.cat). Esperem que les 
entitats, en la mesura que puguin, 
estiguin complint amb les seves 
obligacions. El nou reglament, tot i 
el seu canvi d’enfocament, continua 

Quines entitats han de 
complir amb més obli-
gacions?
Les entitats que treballen 
amb dades de categoria es-
pecial. Per exemple, les que 
utilitzen moltes dades pel 
seu funcionament, les que 
tracten dades de menors, 
salut, religió, ideologia... 

On s’han de dirigir les 
entitats que tinguin 
dubtes sobre com trac-
tar les seves dades?
A l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades tenim 
un servei d’atenció al públic 
que atén totes les consultes 
i, a més, hi ha un servei de 
consultoria per a les en-
titats que prefereixin fer 
les consultes de manera 
presencial. En aquest cas 
s’ha de fer demanant hora 
prèviament. 

basant-se en els mateixos principis 
(limitació de la finalitat, minimitza-
ció, i manté obligacions tan impor-
tants com l’obligació d’informar les 
persones, o de tenir una base jurídica 
per tractar les dades: consentiment, 
contracte, obligació legal...).

En general, és una millora res-
pecte a l’anterior norma?
És una norma amb perspectiva 
de futur, que es va redactar amb 
la idea que fos “tecnològicament 
resistent”; és a dir, està pensada 
perquè es pugui aplicar indepen-
dentment de les tecnologies que va-
gin sortint. Inclou moltes millores, 
com la responsabilitat proactiva, la 
voluntat de compromís de les en-
titats i que siguin les entitats que 
tracten les dades qui determinin 
les mesures que cal aplicar. A més, 
dona més control als titulars sobre 
les pròpies dades, ampliant drets 
com el d’accés o supressió, i creant-
ne de nous com el de portabilitat o 
limitació del tractament.

Entrevista a: Glòria freixa
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“No es tracta d’incloure una 
clàusula informativa i llestos”

“Cal un compromís actiu 
per part de les entitats”

Fundesplai, a través del 
projecte Suport associatiu, 
ofereix assessorament a les 
entitats que tinguin dubtes 
sobre el nou reglament de 
protecció de dades. les 
consultes les resol un equip 
expert que dona resposta a 
les associacions i fundaci-
ons de manera telemàtica, 
telefònica i presencial. 
Suport associatiu també 
s’encarrega d’implementar 
la normativa a les entitats 
que així ho sol·licitin. Per a 
qualsevol consulta, cal envi-
ar un correu electrònic a la 
direcció juridic@suport.org. 
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