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Com m'afectarà el Nou Reglament Europeu
de Protecció de Dades?
El compliment de la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de Dades, ha estat una de les
assignatures pendents en moltes empreses, desinformació, falta de percepció de risc,
de poc valor afegit, elevada inversió de recursos, notícies sobre fraus de “Cost zero”...
Però cal tenir en compte que aquest Nou Reglament neix de la necessitat de protegir
als usuaris d'Internet, i per a l'empresa qualsevol error (una fugida de dades, un mal ús
dels mateixes...), i pot tenir conseqüències catastròfiques el seu incompliment.
La filosofia de nova normativa és protegir a l'usuari de l'ús indegut i abusiu de les
seves dades personals especialment en Internet, encara que de vegades és difícil
establir el límit entre això i la compilació d'aquestes dades per millorar el servei o
l'experiència de l'usuari a la web.
En resum, què vol aconseguir aquesta nova normativa de protecció de dades?
Reduir de les càrregues administratives de les empreses internacionals respecte a la
transferència internacional de dades.
Proporcionar un marc legal únic i clar en la UE a les empreses que processen dades
de caràcter personal, reforçar els drets dels ciutadans, amb principis com el de
transparència, el dret a l'oblit o la portabilitat. regular l'accés i ús de la informació
personal de l'usuari per part de les empreses.
(El consentiment de l'ús de les dades personals es farà mitjançant «una
declaració o una clara acció afirmativa». Per tant serà invàlid, per exemple,
marcar per defecte la casella d'acceptar en les polítiques de privadesa)
Un altre dels canvis d'aquesta nova normativa és que es plantegen augmentar les
sancions contra les empreses que incompleixin la normativa amb imports % sobre
la facturació de l´empresa que podrien arribar a 4 %, probablement com a
conseqüència de la poca o nul·la implementació que han tingut les normatives en cada
estat membre.

El fet és que, a més del risc de sancions elevades, les empreses han de començar a
valorar els beneficis que aporta el compliment de la Protecció de Dades a la confiança
dels seus clients i reputació de la seva marca o empresa.
Properament us seguim informem amb detall....
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