Nou Reglament
General de
Protecció de Dades
(RGPD).
El proper 25 de maig serà d’aplicació el nou Reglament General
de Protecció de Dades, finalitzant els dos anys de termini que
la UE va concedir per facilitar una adequada adaptació.
El nou reglament incorpora el principi de la responsabilitat
proactiva, per la qual cosa les empreses han d’aplicar tots els
mitjans i mesures de seguretat d’acord amb els riscos identificats i estar, en tot moment, en condicions de poder acreditar
que el tractament és conforme amb la normativa.
L’incompliment del RGPD contempla sancions i multes que
poden arribar quanties de fins a 20 milions d’euros o el 4%
del volum de negoci de l’exercici anterior.

El seu expert de confiança

7 canvis importants del RGPD
que afecten les empreses:
1. Delegat de Protecció de Dades (DPD / DPO): Certs tractaments de
dades requeriran nomenar un expert en Protecció de Dades i Tècniques
de Seguretat de la Informació, ja sigui extern o intern.

2. Exigència de realització d’una avaluació d’impacte en protecció
de dades per a certs tractaments.

3. Violacions de la seguretat de les dades personals. Obligatorietat de
comunicar-les en un termini de 72 h a l’AEPD i, en casos greus, als propis
afectats.

4. Eliminació del consentiment tàcit. Obligació de nou consentiment o
cobertura legal per mantenir les dades obtingudes en el passat.

5. S’amplien les obligacions d’informació als afectats.
6. S’amplia el contingut mínim en els contractes d’accés a dades per part de
tercers.

7. El RGPD no diferencia entre dades personals i professionals, de
manera que obliga a realitzar accions informatives d’aquestes categoria
de dades

A JDA / SFAI el guiarem i tutelarem en la implantació, supervisió, formació i compliment del nou RGPD. Podem assumir funcions com DPO
si n’està obligat a tenir-ne.
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En JDA / SFAI som un despatx d’advocats, assessors fiscals, laborals i
consultors per a empreses a Catalunya.
Comptem amb més de 100 professionals, un gran equip de talent
coordinat amb més de 30 anys d’experiència. JDA és membre de SFAI,
una xarxa internacional de serveis professionals present a 70 països,
amb 200 oficines i més de 3.000 professionals.
Atendrem la seva consulta sense Compromís: contacto@jda.es

