
La nostra imatge és una dada personal i, per tant, la 
difusió de fotografies i vídeos en els quals apareixem ha 
de fer-se de manera lícita. No obstant això, en la pràctica, 
s'ha comprovat que la proliferació de dispositius mòbils i 
l'accés generalitzat a Internet estan propiciant la difusió, 
en moltes ocasions de manera il·legítima i incontrolada, 
de les nostres dades personals a través de perfils de 
xarxes socials i altres llocs web.

En l'actualitat, l'enregistrament i difusió a través de 
xarxes socials d'imatges o vídeos personals, de dones 
víctimes de violència per raó de gènere, de menors 
d'edat i d'altres col·lectius vulnerables, és un dels instru-
ments més utilitzats en els casos d'assetjament, tant en 
entorn laboral com escolar. Per tant, tota persona, home 
o dona, de qualsevol edat, pot veure's afectada per 
aquesta mena de situacions.

La campanya “Por todo lo que hay detrás”, de l'Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades, es compon 
d'aquests tres cartells en els quals es recullen situacions 
extremes però reals, mostrant en primer terme el desen-
llaç per a detallar a continuació com s'ha arribat a aques-
ta situació, i les conseqüències que pot implicar aquesta 
difusió.



Càpsula informativa DPD núm. 06
“POR TODO LO QUE HAY DETRÁS”

La nova iniciativa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol mostrar la història que 
pot haver-hi després d'una simple reenviament: “no es por el vídeo, es por todo lo que hay 
detrás”.

Aquesta campanya va dirigida no sols a les víctimes, sinó a tots aquells coneixedors de la 
situació i que, fins i tot, contribueixen a difondre aquests vídeos, imatges o àudios. En con-
cret, està enfocada a promoure la utilització del Canal Prioritario de l'AEPD per a denunciar 
la difusió en Internet de continguts sexuals o violents, publicats sense el permís de les perso-
nes que apareixen en ells, i en casos d'assetjament a menors o violència sexual contra les 
dones, però també en casos de xenofòbia i homofòbia.

Aquest Canal Prioritario porta en marxa des de setembre de 2019 i serveix per a donar una 
resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades. L'objectiu és que l'Agència pugui 
adoptar si cal, mesures urgents que limitin la difusió i accés a dades personals, per a poder 
evitar el mal extra i la humiliació pública que sofreixen les víctimes. 

Després de l'anàlisi de la reclamació formulada, l'Agència determinarà la possible adopció 
urgent de mesures cautelars previstes en la Llei Espanyola de Protecció de Dades, per a 
evitar la continuïtat del tractament il·legítim de les dades personals en casos particularment 
greus, com les víctimes de violència de gènere, abús, agressió sexual o assetjament, o qual-
sevol altre col·lectiu especialment vulnerable, com el dels menors d'edat, persones discrimi-
nades per la seva orientació sexual o raça, persones amb discapacitat o malaltia greu o amb 
el risc d'exclusió social. Al mateix temps, l'Agència valorarà l'obertura d'un procediment san-
cionador contra l'o els usuaris responsables d'haver realitzat el tractament ilegitimo de dades 
corresponent.

Aquesta iniciativa també posa en marxa un repte en Instagram i Twitter en el qual s'anima a 
actuar de manera directa contra la publicació sense consentiment de contingut sensible, 
denunciant-ho en el Canal Prioritario, sota el hashtag #PuedesPararlo.
 
Si t'arriba contingut violent o sexual sense permís de la víctima, denuncia-ho!


