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

Transferències a tercers països. 

El RGPDUE també contempla la transferència de 
dades personals a tercers països o organitzacions 
internacionals. 

Per tant, si les dades personals es transfereixen de la 
Unió Europea a responsables, encarregats o altres 
destinataris en tercers països, això no ha de 
menyscabar el nivell de protecció de les 
persones físiques garantit en la UE pel 
Reglament General de Protecció de Dades. 

Obligacions 

Les dades solament podran ser comunicats fora de la 
UE: 

• A països territoris o sectors específics, sobre 
els quals la comissió hagi adoptat una decisió 
reconeixent que ofereixen el nivell de 
protecció adequat. 
 

• Quan s'hagi ofert garanties adequades sobre 
la protecció que les dades rebran en la seva 
destinació. 
 

• Quan s'apliqui alguna de les excepcions que 
permeten transferir les dades sense garanties 
de protecció adequada, per raons de 
necessitat vinculades al propi interès del 
titular de les dades. 

A tenir en compte  

• Les decisions d'adequació que la Comissió ha 
adoptat amb anterioritat a l'aplicació 
del RGPDUE, seguiran sent vàlides. 
 

• Les decisions de la Comissió establint clàusules 
tipus, per als contractes en els quals 
s'estableixen garanties per a les transferències 
internacionals, seguiran sent vàlides. 
 

• Les autoritzacions de transferències que les 
autoritats nacionals de protecció de dades 
hagin atorgat sobre la base de garanties 
contractuals, seguiran sent vàlides. 
 

• Les garanties sobre la protecció que rebran les 
dades en destinació, les ha d'oferir 
l'exportador, que podrà ser tant un 
responsable com un encarregat de tractament. 
 

• S'amplia la llista de possibles instruments per 
oferir garanties, incloent-se expressament, les 
Normes Corporatives Vinculants per a 
responsables i encarregats, els codis de 
conducta i esquemes de certificació. 
 

• En els casos de Normes corporatives 
vinculants, clàusules contractuals estàndard, 
codis de conducta i esquemes de certificació, 
la transferència no requerirà l'autorització de 
les autoritats de supervisió. 

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

  

 


