NOU REGLAMENT EUROPEU DE
PROTECCIO DADES.(GDPR)
El GDPR Substituirà a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)
El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades General
Data Protection Regulation (GDPR) en les seves sigles en
anglès), està en vigor des del passat 25 de Maig. La nova
normativa, pretén que totes les empreses i organitzacions
que tracten dades de ciutadans europeus, s'atenguin a una
única legislació en tota la UE, evitant així diferències de
criteris i règims sancionadors segons el país en el qual es
realitzi el tractament
.

Compleixo la LOPD, Que he de fer ara?
El nou reglament, entre altres
qüestions
,canvia
les
relacions amb els nostres
clients, proveïdors i tercers
en el tractament de dades
personals, per la qual cosa
haurem
de canviar
els

consentiments, contractes i
elaborar nous protocols de
protecció de dades adaptats
a la nova normativa.El termini
d'adaptació finalitza el 25 de
Maig de 2018.

DATA límit per migrar de la
LOPD al GDPR Reglament
Europeu Protecció de dades:
25 Maig 2018

Noves Sancions i
obligacions
•••

El reglament
imposarà sancions
molt elevades per
incomplir aquestes
obligacions.
Les violacions greus
tindran multes de fins
a 10 milions d'euros
o el 2% de la
facturació mundial.
Les molt greus fins a
20 milions o el 4% de
la facturació total.

Novetats més significatives:
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Nous drets dels ciutadans: Dret a l'oblit, Dret a la portabilitat de
les dades d'un usuari d'un sistema de tractament electrònic a un
altre.
Nova figura: delegat de protecció de dades (DPO per les seves
sigles en anglès). La seva missió serà garantir la correcta aplicació
de la normativa relativa a la protecció de dades, així com vigilar
l'adequada gestió dels tractaments de dades realitzades en
l'organització.
Obligació de realitzar anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte per
determinar el compliment normatiu
Obligació de registrar documentalment les operacions de
tractament, tant per part dels responsables del tractament com pels
encarregats del tractament
Obligació de notificar a l'autoritat de control les bretxes de
seguretat i autorització prèvia para determinats tipus de
tractament.
Important increment de les quanties de les possibles sancions,
arribant fins i tot al 4% del total de facturació de l'empresa
infractora.
Aplicació d'una “finestreta única” perquè els ciutadans puguin
efectuar els seus tràmits tot i que aquests corresponguin a les
autoritats competents en la matèria d'altres països membres.
Noves obligacions per a noves categories especials de dades,
dades biomètriques, penals etc...
Nous principis en relació a les obligacions d'informació:
transparència i minimització..

A partir de Gener de 2017 , ens posarem en contacte per informarvos de com migrar de la LOPD al NOU REGLAMENT EUROPEU DE
PROTECCIÓ DE DADES de la manera més senzilla.

Mes informació a info@apliser.com

