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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. 

Delegat de Protecció de Dades (DPD) 
 
 
El Reglament General de Protecció de Dades 
estableix la figura del Delegat de Protecció de Dades 
(DPD), és un especialista en protecció de dades, que 
es crea al costat de les figures del responsable i de 
l’encarregat de tractament de les dades.  
 
El DPD ha de ser nomenat atenent a les seves 
“qualificacions professionals, i en particular al 
seu coneixement de la legislació i la pràctica 
de la protecció de dades”. 
 
Encara que no ha de tenir una titulació específica, si 
ha de tenir els coneixements jurídics necessaris en la 
matèria, però també és necessari que compti amb 
coneixements en matèria de tecnologia aplicada al 
tractament de dades. 
 
La designació del DPD així com les seves dades de 
contacte, han de fer-se públics pels 
responsables i encarregats, i hauran de ser 
comunicats a les autoritats de supervisió 
competents. 

A tenir en compte... 

 

Es permet nomenar un sol DPD per a un grup 
empresarial, sempre que sigui accessible des de 
cada establiment del grup. 

 

L’AEPD ha optat per promoure un sistema de 
certificació de professionals de protecció de 
dades. La certificació no serà un requisit 
indispensable per a l’accés a la professió. 

 

Es permet que el DPD mantingui amb responsables 
o encarregats una relació mitjançant un 
contracte de serveis. 

 

Està permès que el DPD desenvolupi les seves 
funcions a temps complet o parcial. 

 

El RGPD preveu també el catàleg de funcions del 
DPD, entre les quals s'inclouen les relatives a actuar 
com a punt de contacte per als interessats, en tot el 
que tingui relació amb el tractament de les seves 
dades personals. 

 

 

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

  

 


