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PRINCIPALS INFORMES I
EXPEDIENTS DICTATS PER

L'AGÈNCIA ANDORRANA DE
PROTECCIÓ DE DADES

 



INFORMES
En l ’exercici de la seva funció consultiva, l ’Agència Andorrana de
Protecció de Dades atén les consultes que li formulen les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats i administracions
públiques, respecte a tractaments de dades incloses en el seu
àmbit d’aplicació. Al llarg d’aquest 2022, s'han formulat un total de
3.864 consultes a l ’Agència Andorrana de Protecció de Dades. A
partir de les consultes s’han redactat 269 informes (un 117% més
que al 2021) dels quals 57 han estat dirigits a administracions
públiques.

EXPEDIENTS
L’Agència té l 'obligació d'iniciar els procediments d’investigació de
totes les denúncies presentades per qualsevol persona interessada
i incoar els expedients administratius en cas que es consideri
vulnerat el dret fonamental a la protecció de  dades personals.

En els expedients administratius incoats l 'any 2022 (18), l 'Agència
ha analitzat possibles vulneracions per ús i accessos indeguts a
dades personals, la instal·lació de dispositius d'enregistrament
audiovisual, la difusió de dades personals a xarxes, entre d'altres
qüestions*.

RESUM ANUAL

*Nota: alguns dels procediments encara estan oberts. Aquest document
s'actualitzarà quan tots els expedients de 2022 estiguin tancats. 

2



EXPEDIENTS
En la resolució d'expedients de l'any 2022, l 'Agència ha donat resposta
a les qüestions següents  (entre d'altres)*: 

a) En cas d'una petició presumptament infundada, pot el
responsable de tractament no donar resposta a un exercici de dret
de supressió?

No, l ’obligació del responsable de tractament davant un exercici de dret
de supressió és «comunicar» tant l ’eliminació de les dades com la
denegació de la sol·licitud, entenent així que el silenci contradiu amb
allò establert a la llei. 

b) Poden instal·lar-se dispositius de videovigilància en un carrer
particular on consten gravades servituds de pas?

L’existència d’una servitud de pas implica que el propietari no pot
impedir ni l ’accés ni la circulació per la seva propietat als beneficiaris
però aquest dret no pot implicar la privació d’altres drets dels que
disposa el propietari. Així, la instal·lació d’un sistema de videovigilància
forma part de l ’ús que un propietari pot fer sobre la seva propietat.

La normativa andorrana de protecció de dades exclou en principi del
seu àmbit d’aplicació, el tractament de dades efectuat a nivell domèstic
o particular. Ara bé en el cas que ens ocupa, com que la instal·lació del
sistema sí que afecta a tercers aliens en existir un dret de pas, caldria
que la instal·lació s’ajusti als principis rectors de protecció de dades;
malgrat no sigui necessari obtenir el consentiment dels afectats per a
la instal·lació.

La part denunciada aportà proves documentals tant del caràcter
particular del carrer on es troba el sistema de videovigilància i de la
conformitat de la comunitat de propietaris per a la instal·lació del
mateix, al tractar-se d’una zona comunitària.  Així mateix, la part
denunciada també aportà a aquesta Agència proves de les imatges que
recull el sistema i es pot comprovar que el mateix només enfoca al
carrer particular i que abans d’accedir a les zones on es pot enregistrar
la imatge d'algun interessat, s’ha col·locat un cartell informatiu que
s’ajusta al contingut mínim de la LQPD. 

Per tant, cal afirmar que les càmeres instal·lades s’ajusten al principi de
qualitat de les dades i s’ha complert degudament amb el deure
d’informar als interessats de l ’existència de les mateixes.

*Nota: alguns dels procediments encara estan oberts. Aquest document
s'actualitzarà quan tots els expedients de 2022 estiguin tancats. 
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EXPEDIENTS

c) Quan pot exigir-se responsabilitat a un responsable de
tractament quan un treballador difon dades personals?

De la lectura de la normativa en podem extreure que el deure de
confidencialitat i seguretat del responsable es fonamenta en un model
de responsabilitat proactiva, és a dir, el responsable del tractament
haurà de, amb caràcter previ, extremar la seva diligència per evitar
possibles vulneracions a la normativa de protecció de dades. 

En aquest sentit, la diligència deguda del responsable passarà per
disposar d’una sèrie de mecanismes per tal que, en la mesura del
possible, s’eviti una futura vulneració d’aquest deure de
confidencialitat. 

Doncs bé, en el cas presentat, no podem afirmar que hi hagi una culpa
in vigilando  per part del responsable respecte al seus treballadors ja
que les actuacions dutes a terme per part de l ’entitat, tant amb
caràcter previ a la comissió del dany com per tal d’evitar reincidències
per part dels seus treballadors en el futur; són mesures pertinents i
adequades d’acord amb el risc previsible i per tant, demostren la
diligència deguda per part del responsable de tractament per evitar
mal usos de les dades recollides. 

Així, no es considera provada la responsabilitat de l ’entitat en la
comissió de la infracció, ja que aquesta complí amb el seu deure de
seguretat i confidencialitat. 

[Pendent de completar]
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INFORMES
En la redacció d'informes de l'any 2022, l 'Agència ha donat resposta,
entre d'altres, a les qüestions següents : 

a) Poden els agents de circulació portar dispositius d'enregistrament
audiovisual constant si així ho estableix la modificació de la Llei
8/2005, del 21 de febrer,dels Agents de Circulació ?

En el cas de l'àmbit públic, la legitimitat de l'enregistrament d’imatges i el
seu posterior tractament, haurà de basar-se en l'existència d'una norma
legal que empari i reguli aquests tractaments de dades, definint de forma
expressa la finalitat per la que es recollirien les imatges, els usos d'aquesta
finalitat, les mesures de protecció a aplicar, etc. Qualsevol recollida de
dades, com el cas que ens ocupa, feta sense una base legal legitimadora, es
considera des de la perspectiva del dret a la protecció de dades com a
il·legítim.

Ara bé, és l ’opinió d’aquesta Agència que la base legal que legitimi aquest
tipus de tractaments de dades ha de ser una base legal idònia i suficient. El
dret a la protecció de dades és un dret fonamental recollit a la Constitució i
per tant, qualsevol afectació al mateix que emani d’una base legal, ha de
fer-se amb el màxim de garanties. Així, més enllà del contingut definit en el
paràgraf anterior, és l ’opinió d’aquesta agència que la norma legal hauria
de definir també com es complirà amb el deure d’informar als interessats
de la recollida de les seves dades així com especificitats de la necessària
formació i respecte en matèria de protecció de dades dels agents de
circulació. 

Per això és recomanació d’aquesta Agència que el projecte de modificació
inclogui un article que reguli exclusivament aquests tractaments de dades i
prevegi totes les garanties necessàries per tal de restringir el dret
fonamental a la protecció de dades. A més a més, la norma legal haurà de
fer referència a que en tot allò no regulat per la norma legal específica serà
d’aplicació la normativa andorrana de protecció de dades.

Finalment, en el supòsit que es vulguin utilitzar aquestes imatges com a
element probatori caldrà complir amb dos requisits: per una banda, caldrà
que els fets que es pretenen provar siguin de naturalesa penal; i ,  de l'altra,
que existeixi una habilitació judicial (com un aute de Batllia) que autoritzi a
l'ús d'aquestes imatges. De no donar-se aquestes condicions, l 'ús
d'aquestes imatges com a prova seria il· l ícit.

b) Quines dades poden cedir-se en el marc d'un procediment
d'inspecció de treball?

La normativa aplicable i reguladora del Servei d’Inspecció de Treball preveu
la capacitat d’aquest organisme de fer requeriments d’informació i
documentació així que aquest requeriment, i una posterior cessió de dades,
pot fer-se sense el consentiment dels treballadors afectats. Si aquest
organisme especifica la finalitat per la qual el Servei d’Inspecció de Treball
fa el requeriment d’informació, els fets que el motiven i les persones
afectades, cal considerar que la cessió de les dades sí que s’empararia en
les disposicions de la normativa andorrana de protecció de dades, ja que es
tracta de dades «adequades, pertinents i no excessives en relació amb les
finalitats per a les quals són recollides i per a les quals posteriorment es
tracten; (. . .)».
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INFORMES
c) Qui pot visualitzar les imatges de videovigilància en una comunitat
de propietaris?

El president sempre podrà visualitzar quan hi hagi un interès concret per
la Comunitat ja que ell n'exerceix la representació. El prestador de servei
(en aquest cas, l ’administrador) està legitimat per tractar i disposar de les
dades dels copropietaris que resultin necessaris per a la gestió ordinària
dels assumptes de la comunitat en virtut de la relació contractual que el
vincula a la comunitat, en els termes que s’hagin així pactat (és a dir, el
règim de responsabilitats que s’hagi establert en el contracte de prestació
de serveis) i en el marc de la llei de propietat  horitzontal i de protecció de
dades. Per tant, si en el contracte de prestació de serveis s’estipula que la
custòdia de les imatges de les videocàmeres o de les dades personals en
general serà a càrrec del prestador de servei, aquest podrà custodiar-les i
accedir-hi però en cap cas en podrà denegar l ’accés al responsable de les
mateixes, la comunitat de propietaris. 

A més a més de les disposicions legals, si els estatuts de la comunitat de
propietaris estableixen un règim diferent a la visualització de les imatges
de videovigilància aquest prevaldrà, sempre tenint en compte però
l'interès legítim: només es podrà accedir a les imatges quan la finalitat de
la visualització es degui a l 'existència d'un fet delictiu o de risc per a la
seguretat de la comunitat de propietaris. Així, visualitzacions que siguin
incompatibles amb la finalitat de videovigilància seran il· legítimes,
independentment de si s'està legitimat o no a visualitzar-les.

d) Pot un metge passar informació d'un pacient al Col·legi
professional? 

Sí, la cessió de dades d'un pacient al col·legi professional només pot ser
legítima en els casos on existeixi una obligació legal, contractual o
estatutària de cedir dades de pacients en determinades circumstàncies o
si es compta amb el consentiment explícit del pacient. 

Per exemple, en cas de denúncies de mala praxis davant el col·legi, aquest
podria requerir dels col·legiats l 'adjunció de la història clínica i les
actuacions practicades per un professional a aquell pacient en concret per
tal de complir amb les finalitats legítimes del Col·legi. 

e) Existeix el dret de conèixer la identitat dels altres propietaris en
una Comunitat de Propietaris?

No, no es podrà comunicar les dades personals de copropietaris a un
copropietari sense el consentiment exprés dels interessats. Aquestes
dades únicament es podran comunicar al President si les dades son
necessàries per al compliment de les seves funcions.
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INFORMES
f) Pot un banc sol·licitar els punts de la CASS amb la finalitat de valorar
la capacitat de retorn d'un client per a un préstec inferior a 20.000
euros?

No. Perquè es puguin recollir i es puguin tractar, les dades personals han
de ser obligatòriament i en tot cas: "a) Obtingudes i tractades de manera
lleial i l ícita; b) Recollides per a finalitats determinades, explícites i legítimes i
no ser tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes
finalitats; c) Adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats
per a les quals són recollides i per a les quals posteriorment es tracten; d)
Exactes i,  quan sigui necessari, actualitzades; cal prendre totes les mesures
raonables perquè les dades inexactes o incompletes respecte a les finalitats per
a les quals s’han recollit, o per a les quals s’han tractat posteriorment, siguin
suprimides o rectificades; i e) Conservades sota una forma que permeti la
identificació de les persones interessades durant un període que no sigui
superior al necessari per a les finalitats per a les quals s’han recollit o per a les
quals es tractin posteriorment".  

És el parer d’aquesta Agència que la recollida dels punts de la CASS de tota
la vida laboral d’un interessat per valorar la capacitat de retorn d’un crèdit
inferior a 20.000 euros és excessiva i per tant vulnera el principi de qualitat
de les dades. 

g) On han de col·locar-se els cartells de videovigilància?

Els cartells informatius han de col·locar-se en un punt que sigui visible pels
interessats abans d'accedir a la zona que s'enregistra, per tal que pugui
decidir si vol que es reculli la seva imatge o no.

h) Pot un representant identificar-se per telèfon per exercir drets de
protecció de dades?

D'acord amb l'article 15.2 de la LQPD els drets dels interessats poden
exercir-se personalment o per mitjà de representant. Ara bé, aquesta
representació ha de poder comprovar-se i provar-se. Per tant, entenem que
per telèfon els poders atorgats no són verificables. Així, la informació
demanada cal fer-se en un suport que pugui acreditar-se correctament el
poder de representació de l' interessat, com pot ser per mitjans electrònics
o escrits.

i) Pot un responsable de recursos humans fer les funcions de DPD?

El responsable de Recursos Humans no pot fer les funcions de DPD perquè
no es compleixen els requisits de l'article 38 de la LQPD ja que, entre
d'altres, no se'n pot garantir la independència. 
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INFORMES
j) Poden cedir-se els atestats dels agents de circulació, que contenen
dades personals de tercers, a particulars en cas d'accident de
circulació?

Depèn. La possibilitat de cedir la informació inclosa en una constatació
d'accident dependrà de l'estatus o la força probatòria del mateix. Així, si la
constatació d'accident d'un agent de circulació fixa els fets o suposa una
versió oficial dels accidents de circulació, la informació continguda al
mateix és d'interès per les parts implicades en l'accident i per les seves
asseguradores per tal de poder procedir a possibles reclamacions de danys.
En aquest cas doncs, no hi hauria necessitat d'obtenir el consentiment dels
afectats per cedir la informació necessària per a aquesta finalitat. Ara bé, si
la constatació d'accident és un document intern del servei de circulació
sense força probatòria la informació continguda no podrà cedir-se si no es
disposa del consentiment dels afectats o si no existeix una normativa
sectorial que reguli aquesta cessió.

k) Puc enviar una newsletter  als meus clients sense el seu consentiment
exprés?

No, l ' interessat té dret a que el responsable de tractament l' informi de la
finalitat per la que tractarà les dades en el moment de la recollida. Si en
aquest moment no s'informà d'una newsletter  les dades recollides no poden
utilitzar-se per aquesta finalitat. De no informar, i procedir a l 'enviament es
vulneraria el seu dret a la protecció de dades. Per tant, és necessari obtenir
el consentiment dels interessats abans de procedir a l 'enviament de
qualsevol comunicació comercial.

l) Poden els metges de la CASS accedir a la Història Clínica Compartida?

Caldria analitzar cas per cas quines són les finalitats per les que es
demanarien aquests accessos i conseqüentment, només podrien accedir a
aquelles dades rellevants per a aquesta finalitat. Els metges de la CASS
doncs, per la naturalesa de la seva professió, i per la finalitat pròpia que
se'ls pressuposa, només haurien de poder accedir a la història clínica de
pacients que tinguin oberts procediments a la CASS i només podrien accedir
a les dades rellevants per a aquests procediments. Així doncs és l 'opinió
d'aquesta Agència que l'accés en cap cas podria ser genèric sinó que caldria
establir un sistema que permetés una habilitació de camps cas per cas. 
Pel que fa a la base legitimadora d'aquests accessos, cal tenir en compte
que el consentiment no pot considerar-se una base lícita en el cas present
ja que els usuaris no poden consentir ll iurement (el fet de no consentir els
podria portar a perdre una prestació). Per tant, és recomanació de l'Agència
andorrana de protecció de dades que s'estableixi un Conveni de
Col·laboració, o que es modifiqui algun preexistent, entre els òrgans
responsables de la HCC i la CASS on es reguli aquest accés i se'n especifiqui
el tipus.
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INFORMES
m) Quines bases legitimadores existeixen per a l'enregistrament de
trucades?

La base legitimadora de l'enregistrament de trucades telefòniques és el
consentiment de la persona interessada o l' interès legítim del responsable.
Per tant, en qualsevol cas, a l ' inici de la trucada la persona haurà de ser
informada de que se l'enregistrarà i es compleixin amb els deures del dret a
informació prevists a la normativa andorrana de protecció de dades. La
resta d'obligacions seran les generals de qualsevol tractament ja que la llei
no preveu unes normes concretes per al cas. Així, les mesures de seguretat
i confidencialitat a adoptar seran les que el responsable consideri adients
en base al risc que suposa aquest tractament de dades i el període de
conservació serà el necessari per a la finalitat prevista.

n) Es pot penjar el cens electoral a la plana web del comú?

La normativa electoral estableix que els comuns han de publicar les ll istes
al seu tauler d'edictes. A efectes de publicitat, s'entén que la plana web
oficial del Comú és un tauler d'edictes i per tant, la publicació de la ll ista
electoral en la mateixa no vulnera la normativa de protecció de dades.

o) Enviament de baixes mèdiques a través de "Whatsapp"?

La cessió de dades de salut de treballadors a tercers només és lícita en els
casos on existeixi una obligació legal de transmetre aquesta informació o
en el marc de contractes d'encarregats de tractament, on existeix un
contracte entre responsable i encarregat per al tractament de determinades
dades personals i on s'estableixi, entre d'altres, un règim de
responsabilitat, la finalitat per la que es poden tractar les dades i les
mesures de seguretat que aquest tercer haurà d'aplicar (articles 6, 15 i 27,
Llei 29/2021). Forma part dels drets de l' interessat conèixer la identitat de
qui ha obtingut les seves dades personals i en base a quina justificació legal
s'ha produït la cessió. Si aquesta és il· legítima o el dret a ser informat és
desatès, l ' interessat té la capacitat de sol·licitar l 'empara de l'autoritat de
control. 
Finalment, l 'Agència andorrana de protecció de dades desaconsella
rotundament l'ús de xarxes socials com és Whatsapp per a la comunicació
de dades personals, i més concretament de dades mèdiques, ja que es
produeix una transferència internacional de dades sense garanties
adequades de protecció per a aquestes dades (article 42, Llei 29/2021).

p) Puc enviar un correu electrònic massiu als meus clients per tal que
actualitzin la seva contrasenya?

Depèn. Caldrà analitzar si en el moment de la recollida es va procedir a
informar de la possibilitat de dur a terme comunicacions amb els usuaris.
De ser així s'entendria que els usuaris han consentit a aquesta comunicació
i per tant no hi hauria problema. D'altra banda, de no existir aquesta
informació prèvia caldria entendre que la comunicació descrita podria
considerar-se un tractament legítim en base a l ' interès legítim. Per tant,
podria dur-se a terme la comunicació informant sempre del caràcter
esporàdic d'aquesta (one-shot) i  de la possibilitat de no contestar i les
conseqüències de no actualitzar les contrasenyes dels usuaris.
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INFORMES
q) Quin termini de conservació prima: el de la LQPD o el de normativa
específica? I si existeixen dues normatives específiques aplicables al
tractament?
La LQPD estableix el principi general de que les dades  han de ser
conservades de manera que permetin identificar les persones interessades
durant un període no superior al necessari per a les finalitats del
tractament de dades personals. D'existir, no obstant això, una normativa
específica que reguli la matèria, el termini concret de conservació que allà
s'estableixi és el d'aplicació.
En el supòsit que a un mateix tractament li siguin aplicables 2 o més
normatives específiques en les que s'estableixin terminis de conservació
caldrà entendre que en el moment que expiri un dels terminis, el
responsable de tractament només podrà tractar les dades amb la finalitat el
termini de la qual encara estigui vigent. 
Per exemple, en el cas que un interessat exerceixi el seu dret de supressió
sobre una finalitat que ja ha esgotat el termini de conservació, el
responsable haurà de limitar el tractament i/o bloquejar-lo de tal manera
que si la llei l 'obliga a conservar certa documentació, l 'únic tractament que
podrà realitzar sobre les dades és aquesta conservació.

r) Un banc és un destinatari o un encarregat de tractament?

Una institució financera que té fons en nom d'un client responsable de
tractament i remet els pagaments segons les instruccions, podria ser vista a
simple vista com una encarregada de tractament. Ara bé, cal entendre que
els mitjans essencials de tractament inclouen decidir sobre la durada del
tractament i/o el tipus de dades personals que es tractaran. En principi, els
bancs no permeten que els seus clients (és a dir i per al cas que ens ocupa,
organitzacions responsables de tractament) dictin quant de temps es
conservarà la informació relacionada amb la transacció, i no permeten que
els seus clients dictin quina informació es necessita per processar una
transacció (p. ex., enviar el pagament a un tercer). Per aquesta raó, aquesta
Agència  comparteix el criteri del Comitè Europeu de Protecció de Dades en
considerar que els bancs són responsables del tractament a efectes de la
normativa andorrana de protecció de dades i del RGPD. 

s) Són públiques les dades que consten al cadastre?

La informació continguda al cadastre que no sigui relativa a la identitat,
domicili i/o valoració cadastral serà de públic accés, d'acord amb el que
disposi la normativa comunal aplicable. L'accés o la difusió de la informació
protegida haurà de fer-se amb el consentiment exprés i escrit del titular o
d'un dels co-titulars excepte en 3 casos: quan sigui un requeriment judicial,
un requeriment notarial o els hereus i successors legals d'unitats cadastrals
que demostrin un interès legítim.
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INFORMES

Si la mateixa finalitat i objectiu es pot assolir suficientment amb un altre
mecanisme menys lesiu.
Si l 'opció d'optar per tècniques biomètriques es basa merament en
raons de comoditat o hi ha una necessitat concreta que justifiqui el
tractament de dades sensibles.

t) Poden establir-se dispositius de dades biomètriques per dur a terme
un control horari laboral?

D'acord amb la LQPD, les dades biomètriques són categories especials de
dades. Per defecte, el tractament d'aquest tipus de dades està prohibit si
no opera alguna de les excepcions de l'article 9.2. Aquestes són: que
l'interessat hagi donat el seu consentiment explícit, que el tractament sigui
necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets específics del
responsable del tractament o de l' interessat en l'àmbit del dret laboral i de
la seguretat i protecció social, que el tractament es refereixi a dades
personals manifestament públiques o que el tractament sigui necessari per
raons d'un interès públic essencial; entre d'altres. Així doncs, el tractament
de dades biomètriques per controlar el compliment de la jornada laboral es
podria sustentar en el consentiment explícit de l' interessat, o bé quan sigui
necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets específics en
l'àmbit laboral. 

Ara bé, en el marc de les relacions laborals, el consentiment no pot ser una
base legitimadora de tractament ja que el mateix mai pot ser donat
lliurement. Per tant, de voler emprar el consentiment dels treballadors com
a base legitimadora és necessari que als mateixos se'ls ofereixi alternatives
per tal de no condicionar en negatiu l'atorgament de consentiment (si tinc
l'opció d'escollir entre un control biomètric i un control estàndard no estic
sent obligat a consentir a la cessió i tractament de dades sensibles perquè
puc escollir una alternativa). 

En el cas de justificar-ho en el compliment d'obligacions i exercici de drets
específic de responsable i interessat en l'àmbit laboral, caldria llavors
justificar-ne aquesta necessitat. Aquesta necessitat passarà per analitzar el
següent: 

En cas d'existir alternatives i/o que no hi hagi una justificació concreta,
s'entendrà que no es dona el criteri de necessitat i no es podrà procedir a
recollir aquest tipus de dades sensibles. 

De sí donar-se aquests requisits per a la recollida, o obtenim correctament
el  consentiment lliure dels treballadors, d'acord amb l'article 32 de la LQPD
cal considerar que l'ús d'aquestes tecnologies pot generar un alt risc per els
drets i les ll ibertats de les persones físiques interessades. Per tant, s'ha de
fer una avaluació d'impacte de protecció de dades per part del responsable
del tractament abans de la seva implantació independentment del tipus de
tècnica biomètrica escollida. En aquesta avaluació d'impacte caldrà reflectir
la justificació darrere de la mesura, analitzar els riscos sobre els drets i les
llibertats i les mesures preventives per mitigar aquests; d'acord amb
valoracions de probabilitat i greuges.
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INFORMES
u) Pot utilitzar-se l'eina de Google Workspace Education a les escoles?

El Ministeri d’Educació és el responsable de tractament de dades personals
i per tant, és l ’obligat principal en vetllar pel compliment de les disposicions
de la normativa andorrana de protecció de dades.  D’acord amb la LQPD es
prohibeixen expressament les transferències internacionals de dades a
països o organismes que no garanteixin un nivell de protecció equivalent a
l ’establert a la normativa andorrana, com és el cas d'Estats Units, país on es
troba domiciliada GOOGLE LLC. Aquesta companyia per tal de salvaguardar
aquesta manca de garanties, ofereix una sèrie de clàusules tipus tancades
que els responsables de tractament poden signar. No obstant això, en el
cas que el Ministeri d’Educació signés les clàusules contractuals tipus opt-in
proporcionades per GOOGLE LLC tampoc es garantiria un nivell de protecció
equivalent o adequat arran del marc normatiu aplicable a protecció de
dades personals dels Estats Units d’Amèrica.
Per tant, com que no existeixen salvaguardes addicionals suficients per
posar remei aquestes deficiències, la transferència de dades a Estats Units
d’Amèrica a través d’un contracte amb GOOGLE LLC viola la normativa
andorrana de protecció de dades si no opera alguna de les excepcions de
l’article 45 LQPD. En aquest sentit, l ’única excepció que podria operar per a
l ’ús de «Google Workspace for Education»  seria el consentiment lliure i
informat dels pares/mares/tutors/majors de 16 anys sempre que s’informés
profusament sobre els riscs inherents a la transferència i sempre que
s’implanti un sistema alternatiu que sí ofereixi garanties adequades i que
respecti les disposicions de la LQPD, per tal que els interessats disposin
d’una elecció real i l l iure. 

v) Poden compartir-se dades personals de treballadors a la intranet del
responsable de tractament?

L'article 6.1 preveu com a base legitimadora de tractaments de dades, entre
d'altres, l ' interès legítim del responsable de tractament. En base això,
aquesta Agència entén que si la plana web descrita és una intranet del
propi responsable, l 'accés queda restringit a treballadors i les dades que
s'hi contenen són exclusivament professionals, la intranet és una eina de
treball. 
Per tant, sempre que les dades contingudes siguin estrictament
professionals i que l'ús que se'n faci sigui també professional, no hi haurà
una vulneració al dret a la protecció de dades. 

w) Poden els advocats dur a terme l'activitat de delegat de protecció de
dades?

D'acord amb el redactat i amb l'esperit de l'article 38 de la LQPD els
advocats i els despatxos professionals poden exercir l 'activitat de Delegats
de Protecció de Dades ja que per la seva professió se'ls pressuposa part
dels requisits establerts a l 'article 38.5. Així, en el cas que un responsable
de tractament vulgui contractar els serveis d'un despatx d'advocats per dur
a terme les tasques de DPD simplement haurà d'assegurar-se i comprovar,
com a part de les seves obligacions de responsable de tractament, que el
despatx o l'advocat en qüestió disposa de coneixements relatius a la
pràctica de protecció de dades i que disposa de la capacitat suficient per
exercir les funcions d'aquesta figura.
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INFORMES
x) Qui té la iniciativa contractual en contractes d'encarregat de
tractament?

D'acord amb la LQPD, i el seu reglament d'aplicació, el responsable té
l'obligació de guardar una especial diligència en l'elecció i la supervisió del
compliment normatiu de protecció de dades dels seus encarregats de
tractament i aquesta supervisió no pot basar-se en una mera check-list  de
mesures aplicables sinó en una anàlisi o una valoració real de les mesures
de seguretat de l'encarregat de tractament. 
Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, el contracte d'encarregat de
tractament. Per tant, malgrat la normativa així no ho especifiqui, cal
interpretar que és el responsable qui té la iniciativa contractual de fer
signar el contracte d'encàrrec de tractament i, així mateix, un responsable
de tractament no pot signar contractes d'encàrrec que no compleixin,
segons el seu parer, amb els mínims imposats per la normativa andorrana
de protecció de dades. 
Tot això sense perjudici de que en aquells casos que el responsable així ho
estimi convenient, sigui l 'encarregat qui proposi un redactat concret i el
responsable s'adhereixi o accepti que l'encarregat porti la iniciativa
contractual.

y) Poden cedir-se les dades del cens electoral a formacions polítiques
fora del període electoral?

La posada a disposició de la ll ista del cens electoral ha de basar-se o bé en
el consentiment de tots els interessats afectats o bé en el compliment d'una
obligació legal. D'acord amb l'article 5.3 de la LQRER: " 3. Les candidatures a
les eleccions del Consell General o a les comunals tenen dret a obtenir
gratuïtament còpia de les ll istes electorals de la circumscripció corresponent,
en la qual només figurarà el nom, cognoms i l ’adreça dels electors que consti al
registre electoral." 
Per tant, és el parer d'aquesta Agència que la ll ista electoral referida es
podrà donar o bé a totes aquelles formacions que hagin presentat
candidatura a unes eleccions i per tant, dins d'un període electoral, d'acord
amb la LQRER, o bé obtenint prèviament a la cessió el consentiment exprés
de tots els interessats per a la cessió de les seves dades personals.

z) Poden els participants a una reunió sol·licitar còpia de l'acta si no
justifiquen l'objectiu?

Si les parts que demanen tenir accés a l 'acta, fins i tot sense haver-ne
justificat l 'objectiu, són els propis interessats que varen participar en la
reunió, no hi hauria una vulneració de la normativa andorrana de protecció
de dades si les mateixes es fan accessibles als interessats, ja que son parts
afectades.

@) Pot el saig comunicar el motiu d'un embargament al lloc de feina?

El tractament de dades personals es pot fer sense l'autorització de
l'interessat si existeix una norma amb rang legal que reguli aquest
tractament. En el cas descrit, en cas d'embargaments de salaris
conseqüència d'una resolució judicial, la notificació feta a l 'empresa ha de
contenir el concepte que motiva l'embargament per a que la mateixa es
pugui donar.
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