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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. 

Comunicació de “bretxes de seguretat de 
les dades”. 

El Reglament General de protecció de dades UE 
2016/679 defineix les violacions de seguretat com: 
“tota destrucció, pèrdua o alteració accidental 
o il·lícita de dades personals transmeses, 
conservats o tractats d'una altra forma o la 
comunicació o accés no autoritzats a aquestes 
dades”. 

Un exemple de bretxes de seguretat, seria la pèrdua 
d'un portàtil, accés no autoritzat a la base de dades 
de l'organització, etc. 
 
Obligacions quan es produeixi una “bretxa de 
seguretat de les dades”. 
 
1. El responsable ha de notificar-la a l'autoritat de 
protecció de dades competent. 

2. La notificació de la bretxa de seguretat a les 
autoritats ha de produir-se sense dilació i dins de les 
72 hores següents al fet que el responsable tingui 
constància d'elles. 

3. Quan la violació de seguretat comporti un alt 
risc per als drets o llibertats dels interessats, la 
notificació de l'autoritat de supervisió ha de 
completar-se amb una notificació dirigida a 
aquests últims. 

4. El Reglament General de protecció de dades, 
afegeix als continguts de la notificació les 
recomanacions sobre les mesures que poden 
prendre els interessats per fer front a les 
conseqüències de la bretxa de seguretat. 

A tenir en compte. 

La valoració del risc de la bretxa de seguretat, 
és diferent de l'anàlisi de risc previ a tot 
tractament. 

Els danys poden ser, materials o immaterials.  

Es considera que, es té constància d'una violació 
de seguretat, quan hi ha una certesa que s'ha 
produït. 

En cas de bretxes de seguretat que per les 
seves característiques poguessin tenir gran 
impacte, es recomana contactar amb l'autoritat de 
supervisió. 

Ha de notificar-se la bretxa de seguretat dins de 
les 72 hores següents. 

En el cas que no es pugui notificar dins de les 72 
hores, podrà notificar-se amb posterioritat, 
acompanyant-la d'una motivació que ha ocasionat el 
retard. 

L’informació pot proporcionar-se de forma 
escalonada, quan no sigui possible fer-ho al mateix 
moment. 

El criteri d'alt risc, ha d'entendre's en el sentit que 
sigui probable que la violació de seguretat ocasioni 
danys d'entitat als interessats. 

El grup de l'Articulo 29 prepara un formulari 
estandarditzat a nivell europeu per ajudar als 
responsables a presentar les notificacions, i 
d'aquesta forma es realitzin de forma harmonitzada 
en tota la Unió Europea. 

 

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

  

 


