XORNADA DIVULGATIVA DE PROTECCIÓN
DE DATOS PARA PERSOAL DE
PESCADORES DE GALICIA

Mércores 18 de outubro de 2017
Subvencionado por:

Breogán Servizos Empresariais

O NOVO MARCO XURÍDICO DA PROTECCIÓN
DE DATOS E A SÚA INCIDENCIA NAS
CONFRARÍAS
10:00 Inauguración e presentación
10:30 A AEPD e o novo marco europeo de Protección de Datos
11:00 O anteproxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos
12:00 Pausa café
12:30 As Cofrarías de Pescadores ante o novo marco da protección de datos.
13:30 A Protección de Datos e a súa relación ca Responsabilidade Social e Corporativa
14:00 Conclusión

Creación de autoridades independentes:
•Directiva 95/46
 Os Estados membros poderán ter un ou máis autoridades
públicas que se encarguen de velar polo cumplimento da
normativa de protección de datos

Axencia Española de Protección de Datos
Axencias autonómicas
Competentes exclusivamente do control respeto dos ficheiros públicos da
correspondente comúnidade autonoma:

•Madrid (2001-2013)
•Axencia Vasca de Protección de datos (2004 - actualidade)
•Autoridade Catalana de Protección de Datos (2003 - actualidade)

Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)

• Ano de creación:1992
• Organismo autónomo independente

• Garante a tutela a Protección de Datos
• Dereito público con personalidade xurídica propia e plena
capacidade
• Presuposto propio

ORGANIGRAMA

Ámbito e Obxeto da LOPD:
•Obxeto de garantizar e protexer, no que se refire o tratamento dos datos;
as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas
•Ámbito de aplicación: todos os datos de carácter persoal
Excluidos por ter regulación específica:

 Lexislación do Réximen Electoral
 Padrons Municipais
 Lexislación sobre función estadística pública
 Lexislación do réximen de persoal das Forzas Armadas
 Rexistro Civil e Rexistro Central de Penados e Rebeldes
 Datos obtidos mediante a utilización de cámaras de video polos
Corpos e Forzas de Seguridade do Estado

Definicións:

•Dato de carácter persoal:
Art.3.a) LOPD: “Calquera información concerninte a persoas
físicas identificadas ou identificables”

Art. 1.4 RD 1332/1994:“toda información numérica,

alfabética, gráfica, fotográfica, acústica ou de cualquera outro
tipo, susceptible de recollida, rexistro, tratamento ou transmisión
concerninte a unha persoa física identificada o identificable”.

Definiciones:

•Ficheiro: conxunto organizado de Datos de Cáracter Peroal
cualquera que fora a forma ou modalidade da súa creación ,
almacenamento, creación ou acceso.
•Dato susceptible de tratamento:

“Debe ser en forma automatizada, ou que os datos se atopen en soporte
susceptible de tratamento automatizado ou que se encontren baixo
unha estructura lóxica que permita o seu acceso atendendo a
determinados criterios, sexa un acceso automatizado ou manual”

Definicións:

•Responsable do ficheiro: “Persoa física ou xurídica, de natureza
pública ou privada, ou órgano administrativo, que decida sobre a
finalidade, contido e uso do tratamento”

Definiciones:
•Afectado ou interesado: “Persoa física titular dos datos que sexan
obxeto do tratamento”
•Encargado do tratamento: “As persoas físicas ou xurídica,

autoridade pública, servizo o cualquer outro organismo que, so ou
conxuntamente con outros, trate datos persoais por conta do
responsable do tratamento”

OBRIGACIÓNS
- Notificación e inscripción de ficheiros no el Rexistro Xeral de
protección de Datos (RXPD).
- Elaboración do Documento de seguridade e imprantación das
medidas de seguridade de carácter técnico e organizativo.

- Cumprimento do deber de información do interesado e, no seu caso, a
obtención do consentimento para o tratamento da súa información
de carácter persoal.
-Auditoria nivel medio e alto

Dereitos ARCO:

•Acceso: máx 1 mes
•Rectificación: 10 días hábiles
•Cancelación: 10 días hábiles
•Oposición: 10 días hábiles

INFRACCIÓNS

LEVES
Sanción de:
900€ a 40.000 €

GRAVES
Sanción de:
40.001€ a 300.000€

Non solicitar a inscripción
dos ficheiros no RGPD
Transmitir datos a un
encargado do tratamento
sen cumprir os requisitos
formaies do artículo 12
O incumprimento do
deber de información ó
afectado sobre o
tratamento dos seus datos

MOI GRAVES
Sanción de:
300.001€ a 600.000€

Impedimento ou
obstaculación do exercicio
dos dereitos ARCO
Manter os ficheiros, locais e
programas sen as debidas
condicións de seguridade
por vía reglamentaria
Obstrucción ó exercicio da
actividade inspectora

Recollida de datos en
forma engañosa ou
fraudulenta
Transferencia
Internacional de datos
sen o permiso do
Director da AGPD

NOVO MARCO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Entrou en vigor en maio do 2016 e será de aplicación a partir de maio
do 2018. Motivacións:
•Aumento dos fluxos transfronteirizos de datos persoais como
consecuencia do funcionamento do mercado
•Rápida evolución tecnolóxica e a globalización
•Norma directamente aplicable
•Elementos destacados: Principio de responsabilidade
proactiva e enfoque de risco

Bases Xurídicas:
• Consentimento
• Relación contractual

• Intereses vitais do interesado e doutras persoas
• Obrigación legal para o responsableInterés público ou
exercicio de poderes públicos

• Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de
terceiros aos que se lle comunican os datos

BASES DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE
DATOS

• Identificación base legal.
• Especificar e documentar intereses lexítimos nos que se
fundamentan as operación de tratamento.
• Consentimento inequívoco.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN AOS INTERESADOS
• Información concisa, transparente, intelixible e de fácil
acceso
• Indicase unha lista exhaustiva da información que debe
proporcionarse aos interesados
• Información por escrito

DEREITOS
• Os tradicionais Dereitos ARCO.
• Dereito á PORTABILIDADE.
• Dereito ao OLVIDO – consecuencia da
aplicación do dereito ao borrado dos datos
persoais

RELACIÓNS RESPONSABLE – ENCARGADO
• O Reglamento, ao contrario que a Directiva 95/46, contén
obrigacións expresamente dirixidas aos encargados.
• Deberán modificarse os contratos de encargo.
Establecéndose o contido minímo do mesmo no reglamento.

MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE ACTIVA
• Os responsables deberán realizar unha valoración do risco
• Rexistro de actividades de tratamento (tanto responsables
como encargados). Prevista exención para entidades que
empreguen a menos de 250 traballadores
• Protección de Datos dende o Deseño e por Defecto
• Novas medidas de seguridade
• Notificación de “violacións de seguridade dos datos”
• Evaluacións de impactos previa a novos tratamentos

• Delegado de Protección de Datos

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS
• Limítes á transferencia de datos internacionalmente.
TRATAMENTO DE DATOS DE MENORES
• Obtención do consentimento no ámbito da oferta
directiva de servizos da sociedade de información:
consentimento válido a partir dos 16 anos.
• Permítese establecer unha idade inferior: nunca menor
de 13 anos.

IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

•

Impoñeranse atendendo a cada caso individual.

•

A cuantía establecerase atendendo a:







Natureza, gravidade e duración da infracción.
Intencionalidade.
Grado de responsabilidade.
Grado de cooperación ca autoridade de control.
Categoría de datos de carácter persoal afectados.

•

•

Multas administrativas de 10.000.000 euros como máximo ou,
tratándose dunha empresa, dunha cuantía equivalente ao 2%
como máximo do volumen de negocio total anual do exercicio
anterior, optándose pola de maior cuantía:



Obrigacións do responsable e encargado.




Obrigacións dos organismos de certificación.
Obrigacións da autoridade de control.

Multas administrativas de 20.000.000 euros como máximo ou,
tratándose dunha empresa, dunha cuantía equivalente ao 4%
como máximo do volumen de negocio total anual do exercicio
anterior, optándose pola de maior cuantía:



Principios básicos para o tratamento.





Dereitos dos interesados.
Transferencias de datos a un destinatario dun terceiro país.

Incumprimento dunha resolución ou dunha limitación
temporal ou definitiva de tratamento.

DINÁMICA DE ROL

O ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Nace como medio de adaptación ao Reglamento (UE) Xeral de Protección de
Datos para sustituir a (de momento) vixente Lei Orgánica de Protección de
Datos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

•

Tratamento total ou parcialmente autotomatizado de datos persoais.

•

Tratamento non automatizado de datos.

Non será aplicable a:

 Tratamentos efectuados por unha persoa física no exercicio de
actividade persoais ou domésticas.



Tratamentos dos órganos da Administración Xeral do Estado no
marco das actividades comprendidas no ámbito de aplicación do
Capítulo II do Título V do Tratado da Unión Europea.



Tratamentos que afecten á protección frente amenazas á
seguridade pública e a súa prevención.



Tratamento de datos de persoas falecidas (salvo o que veremos a
continuación).



Tratamentos sobre materias clasificadas (os asuntos, actos,
documentos, informacións, datos e obxectos cuxo coñecemento por
persoas non autorizadas poida danar ou poñer en risco a
seguridade e defensa do Estado).

DATOS DAS PERSOAS FALECIDAS

•
•

Herdeiros que o acrediten poderán rectificar ou suprimir. Salvo
que o falecido establecera outra cousa.
Mediante Real Decreto estableceranse os requisitos e condicións
para acreditar a validez e vixencia dos mandatos e instruccións aos
albaceas testamentarios.

PRINCIPIOS XERAIS DE PROTECCIÓN DE DATOS

•
•
•
•
•
•

Presunción de exactitude: datos obtidos directamente do afectado.
Deber de confidencialidade.
Tratamento basado no consentimento do afectado.
Consentimento dos menores de idade: 13 anos.

Datos especialmente protexidos (ideoloxía, afiliación sindical,
relixión, orientación sexual, creencias ou orixe racial ou étnico): non
é suficiente o consentimento do afectado.
Setencia Comunidade propietarios

TRATAMENTO CONCRETOS
TRATAMENTO DATOS DE CONTACTO E DE EMPRESARIOS
INDIVIDUAIS
Será lícito o tratamento de datos de contacto de persoas físicas ou de
empresarios individuais:

•
•

Datos imprescindibles para localización profesional.
Manter relación de índole empresarial.

TRATAMENTO DE DATOS MANIFESTAMENTE PÚBLICOS
Necesario:

•
•
•
•

Que o propio afectado os fixese públicos.
Que se respeten os principios do Reglamento Europeo.
Que se informe ao afectado.
Que se garanta o exercicio dos seus dereitos.

TRATAMENTOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Será lícito a inclusión en ficheiros de morosidade en caso de
incumprimento de obrigas financeiras ou de crédito e cando se cumpra
o seguinte:
Datos facilitados polo acreedor.
Débedas certas, vencidas e exisibles.
Que se informará previamente desta posibilidade.
Tempo máximo: 5 anos dende o vencemento da obrigación financeira.
Extinción da débeda / pago ou cumprimento: supresión dos datos.
Consulta dos datos: con quen manteña unha relación contractual
(obrigatorio informar).
As entidades que manteñan o sistema de tratamento dos datos dos
debedores serán: Corresponsables do tratamento.
Non se permite perfilado do debedor.

TRATAMENTOS CON FINS DE VIDEO VIXIANZA

•

•
•
•
•
•
•

•

Persoas físicas e xurídicas, públicas e privadas, poderán tratar
imaxes a través de sistemas de video vixianza.

Finalidade: seguridade das persoas e dos bens, e as instalación.
Limíte: vía pública. Excepción: garantir a seguridade de bens e
instalación de infraestructuras do transporte.
Prazo de supresión: 1 mes. Excepción: proba delito.
Deber de información: Colocación de dispositivo informativo en
lugar suficientemente visible e posibilidade de exercitar os
dereitos.
Empleadores: poderán tratalos para control dos traballadores –
obrigatorio informar aos traballadores da medida.
Queda excluido o tratamento de imaxes por persoas físicas no seu
propio domicilio.

Tratamento de imaxes por Forzas e Corpos de Seguridade do
Estado: Lexislación específica e supletoriamente Reglamento UE e
a Ley Orgánica.

SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PUBLICITARIA

•
•
•

•

Tratamento para evitar o envío de comunicacións comerciais a
quen o houbera solicitado.
Debérase informar ao afectado dos sistemas de exclusión
publicitaria.
Antes de facer un tratamento con fins publicitarios debérase
consultar os sistemas de exclusión. (actualmente temos lista
Robinson).

As entidades responsables dos ficheiros de exclusión deberán
indicar o seu carácter xeral ou sectorial.

SISTEMAS DE DENUNCIAS INTERNAS NO SECTOR
PRIVADO

• Tratamento para informar a unha entidade privada da
comisión na mesma ou na actuación de terceiros que
contraten con ela actos ou conductas contrarias á
normativa xeral ou sectorial que lle fora aplicable.

• Limíte: persoal que leve función de control interno e de

cumprimento da entidade, e so no caso de que haxa que
adoptar medidas disciplinarias contra un traballador.

• Preservar identidade e confidencialidade respecto a
quen informara á entidade.

• Tempo: So se poden gardar mentres se comproban os

feitos. En todo caso, aos tres meses debérase suprimir.

DEREITOS DAS PERSOAS
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

•
•
•

Deber ser clara e concisa.

•

Datos non obtidos do afectado: Información básica anterior,
categorías dos datos e identificación das fontes das que
proceden os datos e un email onde solicitar a información
restante.

Adaptada á idade (menores).
Datos obtidos por redes de comunicación electrónicas:
facilitarase a información básica (identidade responsable,
finalidade tratamento e o modo de exercitar os dereitos) e un
email onde solicitar a restante.

EXERCICIO DOS DEREITOS
CARACTERÍSTICAS XERAIS

•
•
•
•
•

Pódense exercer directamente ou por medio dun representante
legal.
Identidade afectado ou representante: mediante documento
válido.
Responsable do tratamento: obrigado a informar ao afectado
sobre os medios para exercitar os seus dereitos.
O Encargado do tratamento poderá atender as solicitudes de
exercicios se así se estableceu no contrato.
Proba de cumprimento do deber de responder: recae sobre o
Responsable.

DEREITO DE ACCESO
• Cando o responsable dispoña de moito volumen de información do afectado, poderá solicitar que
especifique a qué datos quere acceder.

•
•

Se existe un acceso remoto, directo e seguro entendese outorgado o dereito de acceso.

•

Repititivo: Exercitalo en máis dunha ocasión no prazo de seis meses.

Se o afectado exise un medio distinto ao facilitado polo responsable asumirá os costes en caso de
ser desproporcionados.

DEREITO DE RECTIFICACIÓN
• Indicar datos concretos e presentar documentación para a súa xustificación.
DEREITO DE SUPRESIÓN
DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO
• Debe constar no sistema.
DEREITO Á PORTABILIDADE
• Respecto aos datos que lle facilitara ao responsable do tratamento e do que deriven directamente
o uso dos servizos prestado.

•

Non se extende ao tratamento que se fixo a partir de aqueles.

DEREITO Á OPOSICIÓN

OBRIGACIÓN DE BLOQUEO

•

•
•

Obrigado no exercicio do dereito de rectificación e no de
supresión.
Os datos bloqueados so estarán disponibles para o tribunal,
Ministerio Fiscal e outras Administracións Públicas competentes.
A AEPD pode establecer excepcións.

MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE ACTIVA

•
•

Os responsables e encargados determinarán as medidas técnicas e
organizativas necesarias para garantir e acreditar que o tratamento é
conforme ao Reglamento UE. E valorarás si procede a realización da
Evaluación de Impacto de Protección de Datos.
Terán que atender a:

Se o tratamento pode xerar situacións de discriminación,

usurpación de identidade, fraude, pérdida de confidencialidade…

Cando puidese privar dos seus dereitos e liberdades.
Se o tratamento é incidental ou accesorio ou non.
Se implica unha evaluación de aspectos persoais dos afectados:
rendemento de traballo, situación económica, saúde,
preferencias…

Se o tratamento se realiza sobre datos de grupos de afectados en
situación de vulnerabilidade.

Se se produce un tratamento de datos masivo.

• As responsabilidades determínanse polas actividades
que realice cada un.

• No caso de que exista unha corresponsabilidade do

tratamento determinaranse as función que pertencen a
uns e outros.

• Os responsables e encargados deberán manter un
rexistro de actividades de tratamento.

• Determinados organismos públicos (Universidades,

Administración Xeral do Estado, Administración
Autonómica, Banco de España…) farán un inventario
das súas actividades de tratamento accesibles ao
público.

ENCARGADO DO TRATAMENTO

•
•

O acceso por parte do encargado non se considera comunicación de datos.

•

O encargado pode conservar (bloqueados) os datos no caso de que puideran derivarse
responsabilidades.

O responsable será o que determine cando finalice a prestación de servizos se os datos
deben ser destruidos, devoltos…

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Deberán designar un Delegado de Protección de datos as seguintes entidades:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Universidades públicas e privadas.
Establecementos financeiros de crédito.
Entidades aseguradoras e reaseguradoras.
Empresas de servizos de inversión.
Centros sanitarios…

Carácter obrigatorio ou voluntario.

Estar ou non integrado na empresa.
Persoa física ou xurídica.
Debe ser comunicado á Axencia Española de Protección de Datos.
Relación pública e actualizada de delegados na AEPD.

Os responsables ou encargados poñerán a súa disposición os medios necesarios para o adecuado
funcionamento.

CÓDIGOS DE CONDUCTA E CERTIFICACIÓN

•
•
•

Os códigos de conducta serán aprobados pola AEPD ou pola
autoridade autonómica.
A AEPD e as autoridades autonómicas deberán manter un rexistro
de códigos de conducta aprobados polas mesmas, accesible por
medios telemáticos.
A acreditación das institucións de certificación será a cargo da
Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).

RÉXIMEN SANCIONADOR
Suxeitos responsables:

•
•
•
•

Responsable do tratamento.
Encargado do tratamento.
Entidades de certificación.

Entidades acreditadas de supervisión de códigos de conducta.

Infraccións consideradas moi graves:

•
•

Prescriben aos tres anos.

•
•

Incumprimento dos requisitos exisidos para o consentimento.

Tratamento sen que concurra algunha das condicións de
licitude.
Vulneración do deber de confidencialidade.

Infraccións consideradas graves:

•
•

Prescriben aos dous anos.

•

Impedimento do exercicio de dereitos (acceso, rectificación,
supresión…).

•

Tratamento de datos de carácter persoal de menores de 13
anos sen consentimento.

Falta de adopción daquelas medidas técnicas e organizativas
que sexan apropiadas.

Infraccións consideradas leves:

•
•
•

Prescriben ao ano.

•

O incumprimento de supresión dos datos referidos a unha

Incumprimento principio de transparencia.
Exisencia do pago dun canon para facilitar ao afectado o
exercicio dos seus dereitos.
persoa falecida.

Sancións:

•
•

As indicadas no Reglamento UE.
Deberase ter en conta:

•
•
•

Carácter continuado infracción.
Vinculación da infracción ca actividade.
Beneficios obtidos pola comisión da infracción.

Prescripción das sancións:

•

•
•

Sancións importe inferior a 40000 euros: 1 ano.
Sancións importe entre 40001 e 300000 euros: 2 anos.

Sanción importe superior a 300001: 3 anos

LEI DE TRANSPARENCIA VERSUS PROTECCIÓN DE DATOS E
A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

•
•

No artigo 15 da Lei de transparencia establecense limítes:

•

Consentimento expreso ou se estivera amparado por norma con rango de Lei:
datos especialmente protexidos (orixe racial, saúde e vida sexual).

•
•

Consentimento expreso e por escrito do afectado: en caso de datos especialmente
protexidos (ideoloxía, afiliación sindical, relixión e creencias.

Con carácter xeral: concedese acceso a información que conteña datos simplemente
identificativos relacionados ca organización, funcionamento ou actividade pública
do órgano.
Información non conteña datos especialmente protexidos: Valoración do interese
público.

SENTENCIA de 20 de Abril del 2009 de la AGPD. Denunciado:
Xunta de Galicia
A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é unha forma de
dirixir as empresas baseado na xestión dos impactos que a súa
actividade xera sobre os seus clientes, empregados, socios,
comunidades locais, medioambiente e sobre a sociedade en xeral.
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