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1. Normativa aplicable

o REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

o Criteris Agencia Española de Protección de Datos i Autoritat
Catalana de Protección de Dades

3
Alba Almarcha



2. Definició de dada de caràcter personal 

o Dada personal: Art. 4.1 RGPD: “toda información sobre una persona física
identificada o identificable”.

• “Tota informació”: interpretació amplia del concepte y amb independència
del suport on es tracti.

• “Persona física identificada o identificable”: identificadors suficients per a
aconseguir la identificació de la persona en el context. P. ex.: cognom,
identificació de sessió, cookies, etc.

o Exemples:
• Nom i cognom, DNI, domicili

• Veu, imatge, iris de l’ull, empremta dactilar

• Direcció IP, cookies, localització
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2. Definició de dada de caràcter personal 

o No s’entendrà com a dada personal:
• Dades de les persones que han mort (excepte familiars exercici dret d’accés,

rectificació i supressió).
• Dades de les persones jurídiques (però sí aplica a dades de contacte del

representant persona física)
• Dades anonimitzades.

o Àmbit d’aplicació:
• Responsable o Encarregat establerts a la UE
• Responsable o Encarregat no establerts a la UE

a) la oferta de béns o serveis a interessats en la UE
b) el control del seu comportament a la UE
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3. Tractament de dades a les Startups i els
drets “ARSLOP”
3.1. Tractaments comuns

o Clients

oTreballadors

o CV

o Proveïdors

o Cookies

o Dades biomètriques
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3. Tractament de dades a les Startups i els
drets “ARSLOP”
3.2. Com obtenir dades:
oContingut del dret d’informació: Polítiques de Privacitat

oCom s’ha informar?
-En el moment en que es sol·liciten les dades (prèviament a la
recollida)

-Sistema de doble capa

-Transparència i fácil accés.

- Format intel·ligible, llenguatge clar i senzill
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3. Tractament de dades a les Startups i els
drets “ARSLOP”
o Informar i poder demostrar-ho:

- Art. 7.1. RGPD “cuando el tratamiento se base en el
consentimiento del interesado, el responsable deberá ser
capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de
sus datos personales”.

- La càrrega de la proba la té el Responsable del Tractament
i que haurà de demostrar que ha informat i que ha obtingut
el consentiment vàlid (llibre, específic, informat e inequívoc)
entès com una clara acció afirmativa (no serà tàcit)
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3. Tractament de dades a les Startups i els
drets “ARSLOP”
oNo serà vàlid el consentiment:

- Quan l’interessat no té verdadera o lliure elecció o no pot denegar o retirar el seu 
consentiment sense patir un perjudici.

- Acceptació mitjançant silenci e inactivitat.

“Si no diu res en un termini de 15 dies entenem que accepta”

- Acceptació mitjançant caselles ja marcades.

“ Elimini la marca a la casella si no accepta”
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3. Tractament de dades a les Startups i els
drets “ARSLOP”
3.3. Drets “ARSLOP”:

• Dret d'accés
• Dret de rectificació
• Dret de supressió ("al oblit")
• Dret a la limitació del tractament
• Dret d’oposició
• Dret a la portabilitat
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4. Quan es poden enviar emails publicitaris?

o Podem enviar emails publicitaris en dos supòsits:
a) Consentiment exprés
b)Interessats que siguin clients de l’empresa. La comunicació
ha de referir-se a productes o serveis similars als que van ser
objecte de contractació.

o Novetat: consultar “Listas Robinson”
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5. Com complir amb la Llei?

5.1. Responsabilitat proactiva (accountability)
Art. 24 RGPD: “El responsable del tratamiento aplicará medidas
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder
demostrar que el tratamiento es conforme con el presente
Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando
sea necesario”.
El Responsable decideix què mesures ha d’aplicar en funció de
la valoració del risc i a més ha de ser capaç de demostrar que
les mesures que ha elegit són adequades.
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5. Com complir amb la Llei?
5.2. Programa de Compliment Normatiu que inclogui:
o Clàusules informatives al tractament
o Registre d’Activitats de Tractament
o Anàlisis Riscos
o Avaluació d’Impacte
o Mesures de seguretat adaptades als riscos
o Analitzar la necessitat de tenir un Delegat de Protecció de Dades
o Adaptar contractes amb encarregats de tractament.
o Protocols interns (drets, notificació bretxes de seguretat, etc.)
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6. Sancions
RGPD

• Infraccions molt greus: fins 20.000.000€ o el
4% del volum de negoci anual (major
quantia).

• Infraccions greus: fins 10.000.000€ o el 2%
del volum de negoci anual (major quantia).

LOPDGDD

• Infraccions molt greus (prescripció 3 anys).
Ex.: incompliment dels requisits del
consentiment, tractar dades d’un menor
sense consentiment.

• Infraccions greus (prescripció 2 anys). Ex.: no
realitzar una EIPD, no disposar d’un RAT, no
designar un DPD quan sigui necessari.

• Infraccions lleus (prescripció 1 any). Ex.:
infraccions de caràcter formal: no comunicar
les dades del DPD, no atendre drets (si és no
atenció reiterada, seria molt greu).
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Moltes gràcies!

Alba Mª Almarcha – Advocada
aalmarcha@legaltaxmeeting.com
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