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El Reglament UE 2016/679 de protecció de dades ha estat aprovat el dia 14 d’abril de 
2016 pel Parlament Europeu. 

Tractament de les dades dels menors. 
 
El Reglament UE 2016/679 de protecció de dades, fa 
referència en diferents  llocs als tractaments de les 
dades dels menors. 
 

1. En la regulació dels  interessos legítims del 
responsable com a base legal per el 
tractament, senyalant que no serà aplicable 
quan prevalguin els drets, llibertats o 
interessos dels interessats que requereixin 
protecció de dades personals, especialment 
quan aquests interessos siguin de menors. 
 

2. A l’assenyalar que la informació que s’ofereix 
als interessats en relació al tractament o al 
exercici de drets tindrà  de ser especialment 
precisa, transparent, intel·ligible i facilitada 
amb un llenguatge clar i senzill quan els 
interessats siguin menors. 
 

3. En el context del dret a esborrar les seves 
dades personals. 
 

4. A l’establir que les activitats de formació i 
sensibilització dirigides als nens, hauran 
d’estar entre les principals prioritats de les 
autoritats de protecció de dades. 
 

5. En el context de les explicacions que 
ofereixen les “Consideracions “ del RGUEPD, 
quan es refereixi a la realització de perfils. 

 
 

Hem de tenir en compte de forma explícita 
que ... 

 La terminologia de la paraula “menor” dins el 
RGUEPD està relacionada amb l’obtenció 
del consentiment dins l’àmbit de la 
oferta directa dels serveis de la societat 
de la informació. El RGUEPD preveu que en 
aquest entorn, el consentiment 
únicament serà vàlid a partir dels 16 
anys. Per sota d’aquesta edat, es necessari 
l’autorització dels pares o tutors. 

 El RGUEPD permet als estats membres 
establir una edat inferior, sempre que no 
sigui menor de 13 anys. 
És d’esperar que molts membres utilitzin 
aquesta possibilitat i adoptin regulacions 
pròpies. En el cas d’Espanya, el RDLOPD fixa 
l’edat als 14 anys, a partir  d’aquesta edat el 
consentiment dels menors es vàlid en 
caràcter general. En aquest cas és raonable 
considerar que la nova regulació mantindrà 
aquesta mateixa regulació. 
 

Obligacions. 

El RGUEPD requereix que els responsables apliquin 
els esforços raonables, tenint en compte la 
tecnologia disponible, per verificar que el 
consentiment del menor ha estat dins l’edat marcada 
per el RGUEPD o atorgada per els pares o tutors dels 
menor.  

En els següents butlletins us exposarem amb el màxim rigor possible, els següents 
principis que contempla el Reglament UE 2016/679. 

  

 


