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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. 

Seguretat de la xarxa i de la informació. 

Un dels principis que inspiren el Reglament es 
refereix a la “responsabilitat activa”, “accountability” 
o “rendició de comptes” (Art.29). 
 

Es pretén que l’organització pugui rendir comptes 
sobre com ha establert les seves polítiques de 
privadesa i respondre davant de les autoritats de 
control. 
 

El Reglament UE 2016/679 de protecció de dades, 
reconeix la necessitat de prevenir i minimitzar 
riscos derivats del tractament de la informació. 
 

Explica que “Constitueix un interès legítim del 
responsable de tractament en la mesura estrictament 
necessària i proporcionada, la necessitat de garantir 
la seguretat de la xarxa i de la informació”. 
 

És a dir, la capacitat de la xarxa o del sistema 
d’informació de “resistir als esdeveniments 
accidentals o accions il·lícites o 
malintencionades que comprometin la 
disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat 
de les dades personals conservades o transmeses”. 
 

El responsable per tant, haurà de ser capaç de 
impedir l’accés no autoritzat a les xarxes de 
comunicacions electròniques i a la distribució 
malintencionada de codis. 
 
 

Informació referent al temps de 
conservació de les dades. 
 

Aquesta és una de les novetats que presenta el 
Reglament  UE 2016/679, la necessitat d’informar 
sobre el temps de conservació de les dades per 
part del responsable de tractament. 
 

S’ha de garantir que el tractament i conservació 
de les dades personals,  es limita al  mínim de 
temps necessari.  
 

Per garantir que les dades personals no es conserven 
més temps del necessari, el responsable del 
tractament ha d’establir un temps determinat per a 
la seva supressió o revisió periòdica del 
tractament. 
 

El responsable del tractament té la necessitat 
d’aplicar totes les mesures de seguretat necessàries 
per garantir que es rectifiquin o suprimeixin les 
dades personals que siguin inexactes. 

 
Auditories de Control 
l’Art. 37 del RGUEPD parla d’Auditories internes 
efectuades pel DPO, d’aquesta manera, conforme a 
les exigències del Reglament, serà obligatori realitzar 
un auditoria no nomes de les mesures de seguretat, 
sinó, del conjunt d’obligacions relacionades amb la 
protecció de dades. 

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

  
 


