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La seva empresa ha de regular l'ús i sortida de suports que contenen dades 
personals, no només perquè és una obligació legal, sinó perquè és una necessitat 

inqüestionable per a la seguretat de les dades personals de la seva empresa. 

Què són els suports? 

Des del punt de vista de la protecció de dades "els 
suports" són els mitjans informàtics i físics que 
permeten emmagatzemar informació. És el cas dels 
ordinadors de l'empresa, portàtils, Smartphones, 
pendrives, CDs, DVDs, targetes de memòria, etc. i 
també dels documents en paper amb dades personals, 
com a arxivadors, carpetes, dossiers, expedients,  etc. 
 
Gestionar adequadament els suports és una obligació 
imposada per la normativa, emmarcada dins de les 
mesures de seguretat : nivell bàsic (art. 92 del 
RDLOPD)  nivell mitjà (art. 97 del RDLOPD) i nivell 
alt (art. 101 RDLOPD). 
 
Aquestes són les mesures que haurà d'implantar la seva 
empresa per mantenir la seguretat de les dades 
personals quan s’utilitzin els suports: 
 
Etiquetatge de cada suport. 

Els suports i documents que continguin dades de 
caràcter personal hauran de permetre identificar el 
tipus d'informació que contenen.  

Si la informació que contenen és “especialment 
sensible”, llavors haurà d'etiquetar-los de forma que 
únicament els usuaris amb accés a aquesta informació 
puguin identificar-los  

Inventari de suports.  

La seva empresa haurà de confeccionar una relació 
actualitzada de tots els suports que contenen dades 
personals, és a dir, un inventari de tots ells, que haurà 

de constar al registre pertinent relacionat en el 
Document de Seguretat.  

Cada vegada que a la seva empresa s’utilitzi un 
nou dispositiu, s’haurà d’etiquetar-ho i fer-ho 
constar al registre. 

Document de Seguretat. 

És el document en el qual la seva empresa ha de 
recollir per escrit totes les mesures de seguretat, 
tant tècniques com a organitzatives. 

Accés restringit. 

Una vegada identificats tots els suports i 
documents i inclosos a l'Inventari, haurà de 
limitar l'accés  dels usuaris que per les funcions 
assignades hagin d'accedir a la informació que 
contenen els suports. 

Autorització de sortida de suports. 

La sortida de suports i documents fora dels locals 
que continguin dades personals, han d'estar 
autoritzats pel responsable del fitxer i inclòs en el 
registre pertinent relacionat en el Document de 
Seguretat. 
 
Si els documents s’han de traslladar físicament, el 
responsable de seguretat ha d'indicar quines 
mesures s'adopten per evitar la pèrdua o accés 
indegut dels documents. 

Destrucció sota control. 

Atès que els suports poden tenir una vida útil 
limitada, quan vagin a rebutjar-se es tindrà de 
procedir a la seva destrucció o esborrat, aplicant 
les mesures que siguin necessàries per evitar 
l'accés no autoritzat a la informació que contenen. 

Infraccions i sancions! 
Incomplir l'obligació de gestionar adequadament els suports i documents que contenen dades personals 
pot suposar una infracció tipificada com a greu (art. 44.3.h de la LOPD), la sanció serà d'entre 40.001 i 
300.000 euros. 

 


