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PRINCIPALS
INFORMES
DICTATS PER
L'AGÈNCIA
ANDORRANA
DE
PROTECCIÓ
DE DADES

1. ANÀLISI DE NORMATIVA
I ACORDS
Durant el periode aquí analitzat, l’Agència fou
consultada per a valorar l’adequació a la
normativa andorrana de protecció de dades de
l'Acord d'Intercanvi d'Informació Fiscal.
L’intercanvi d’informació fiscal ha d’atendre als
principis de protecció de dades i a allò relatiu a
la comunicació internacional de dades. Això
implica: si el país receptor no és considerat amb
un nivell de protecció adequat, qualsevol cessió
de dades serà il·lícita si no es presenten garanties
suficients. Alhora, si el país receptor vulnera les
garanties de confidencialitat i seguretat, el país
emissor podria ser considerat responsable.
També es contestà al requeriment d'informació
realitzat per les Illes Féroe relativa a la protecció
de dades a Andorra.

2. COMUNICACIÓ DADES
AL ROAT
No és necessari declarar un fitxer propi però
caldrà
incloure
al
Registre
d’Ocupació
d’Allotjaments Turístics com a destinatari de
dades personals en els fitxers de clients inscrits.

3. OBLIGACIONS
SISTEMES DE
VIDEOVIGILÀNCIA
Obligatorietat
d’inscripció
d’un
fitxer
de
protecció de dades davant l’Agència andorrana
de protecció de dades.
Garantir el dret d’informació dels interessats
mitjançant una comunicació als treballadors i la
col·locació
de
cartells
informatius
abans
d’accedir a les zones d’enregistrament. Aquests
també hauran de col·locar-se en el cas de
càmeres
de
videovigilància
per
part
d’administracions públiques.
Legitimitat del tractament i qualitat de les
dades, és a dir, els sistemes de videovigilància
no poden emprar-se per finalitats diferents a les
descrites anteriorment.
Garantir la confidencialitat i seguretat de les
dades personals.
Garantir l’exercici dels drets de les persones
interessades,
D’altra banda, en comunitat de propietaris, les
imatges només es podran visualitzar per part de
l’administrador o el president i només en aquells
casos en els que hi hagi un supòsit penal o de
seguretat.

4. WHATSAPP: QÜESTIONS
Whatsapp és una xarxa social i per tant, per tal
d’afegir a algú a un grup, especialment a un grup
de feina, necessitarem del seu consentiment ja
que estarem duent a terme na cessió i difusió de
dades a la resta de participants del grup.

D’altra banda, la compartició d’imatges suposa
una cessió de les mateixes a Whatsapp i per
tant, si es tracta d’imatges de menors, serà
necessari disposar del consentiment escrit de
pares i tutors abans de compartir aquestes
imatges.

5. MAJORIA D'EDAT A LES
XARXES SOCIALS

D’acord amb la Llei 14/2019 dels drets dels
infants i adolescents la majoria d’edat en matèria
de protecció de dades és als 16 anys.
Així caldrà veure quina edat mínima estableixen
les xarxes socials per a la seva utilització i en el
cas que sigui inferior a aquesta majoria d’edat,
serà necessari el consentiment dels pares o
tutors per al seu ús.

6. AUTORITZACIÓ DRETS
D'IMATGE EN INFANTS EN
RÈGIM DE GUARDA
En el règim de guarda, l’estat adquireix la tutela d’un
menor i en delega la guarda a una família d’acollida. En
aquests casos, i depèn de l’aute del Batlle, la pàtria
potestat podrà o no conservar-se per part dels
progenitors.
La capacitat d’autoritzar a l’ús de la imatge dels menors
doncs correspondrà a qui ostenti la pàtria potestat del
menor, ja que es tracta d’un dret fonamental. Així, si
l’aute del Batlle ha suspès aquesta pàtria potestat, l’Estat
o els guardadors podran autoritzar, però, de no fer-ho,
seran els progenitors.

7. CESSIÓ DE DADES DE
CONSUM PER PART
D'ADMINISTRADORS DE
FINQUES
La cessió de dades de consum sense anar acompanyada
d’altres dades no suposen una cessió de dades perquè
no identifiquen a l’interessat.
En el cas de llogaters, hauran de dirigir-se al propietari
per tal d’accedir a les seves dades de consum.

8.APLICACIÓ NORMATIVA
·
Dades financeres . No és protecció de dades la

divulgació

d’informació

financera

d’una

persona jurídica.
Dades de geolocalització. La mera dada de

localització no és una dada personal. Ara bé,
quan la mateixa es fa servir per dur a terme una
vigilància o un seguiment de particulars, la
localització s’emparella a una sèrie d’altres
dades que poden fer identificable a l’interessat.
Per

això,

en

geolocalització,

el

tractament

s’aplicarà

de

la

dades

de

normativa

de

protecció de dades.

9. CANCEL·LACIÓ
D'ANTECEDENTS
POLICIALS
·Si es dona el cas que es compleixen els requisits
per

poder

dur

a

terme

una

cancel·lació

d’expedients penals (conforme a les disposicions
del Codi Penal) l’interessat podrà exercir el seu
dret a supressió davant la Policia i només sobre
aquella causa de la que
s’hagi cancel·lat l’antecedent penal (no es pot fer
extensiu

a

tots

els

antecedents

policials

de

l’interessat). El dret de supressió s’exercirà per
escrit i adjuntant una còpia de la resolució del
Tribunal de Corts que cancel·li els antecedents
penals d’aquella causa concreta.

