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M O D E L S 



ZONA VIDEOVIGILADA 
PER LA VOSTRA SEGURETAT

Finalitat 

Base legitimadora

Destinataris 

Responsable: 

Pot exercir els seus drets d'accés, supressió, i limitació del tractament davant de: 

Més informació sobre tractament de dades: 

Més informació a: 



ZONA VIDEOVIGILADA 
PER LA VOSTRA SEGURETAT

Finalitat: (descripció de les finalitats de tractament i l'existència o
no de decisions automatitzades o elaboració de perfils)
Base legitimadora (consentiment, interès públic, obligació legal,
etc)
Destinataris (previsió de cessions i transferències internacionals). 

Responsable: (identificació del responsable)

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
portabilitat, limitació i oposició davant de:  (adreça de contacte)

Més informació sobre tractament de dades: 

Més informació a: (URL)



 

 

 
 

 

Pàgina 1 de 6 

 

Cartell de videovigilància 

Definicions i recull de normativa 

Definicions 

Responsable de tractament 

Persona física o jurídica, autoritat competent, pública si escau, servei o qualsevol 

altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les finalitats i els 

mitjans del tractament de dades personals, i vetlla per al seu correcte compliment 

de conformitat a les normes en matèria de protecció de dades que són d’aplicació 

a les finalitats del tractament. 

Decisions automatitzades 

Les decisions basades únicament en el tractament automatitzat representen la 

capacitat de prendre decisions per mitjans tecnològics sense la participació de 

l'ésser humà en base a les dades introduïdes en un sistema. Per poder parlar de 

decisions automatitzades calen tres requisits: tractar dades personals, s'han de 

processar de forma automatitzada i ha d'existir una decisió sobre la base 

d'aquestes dades sense que intervingui cap ésser humà. 

NOTA APDA: com que les finalitats del tractament de dades de 

videovigilància es basaran en les descrites a l’article 20 de la Llei 30/2018, 

del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, s’entén que no hi 

hauran decisions automatitzades. Per tant, al cartell de videovigilància 

només caldrà informar que no es prendran decisions automatitzades.  

Elaboració de perfils 

Qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a 

utilitzar aquestes dades per avaluar determinats aspectes personals d’una 

persona física; en especial, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment 

professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els 

https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
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interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d’aquesta 

persona. 

NOTA APDA: com que les finalitats del tractament de dades de 

videovigilància es basaran en les descrites a l’article 20 de la Llei 30/2018, 

del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, s’entén que no hi 

haurà elaboració de perfils. Per tant, al cartell de videovigilància només 

caldrà informar que no s’elaboraran perfils.  

Tercer 

Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme, diferent de la 

persona interessada, del responsable del tractament, de l’encarregat del 

tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota 

l’autoritat directa del responsable o de l’encarregat del tractament de dades 

personals 

Destinataris 

Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme al 

qual es comuniquen dades personals, sigui o no una tercera persona.  

Encarregat de tractament 

Persona física o jurídica, autoritat competent, pública si escau, servei o qualsevol 

altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del 

tractament. 

Transferències internacionals 

Comunicació de dades personals o la seva posada a disposició a favor d’un 

destinatari subjecte a la jurisdicció d’un tercer país o quan el destinatari sigui una 

organització internacional. 

NOTA APDA (en relació amb l’apartat “destinataris” del cartell de 

videovigilància - previsió de cessions a tercers - inclosos els encarregats 

de tractament i transferències internacionals): per norma general, els 

https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
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destinataris sempre seran les forces i cossos de seguretat i els òrgans 

judicials d’Andorra. Com a encarregats de tractament, en alguns casos, 

és possible que actuï l’empresa de seguretat, per tant, també s’haurà 

d’indicar el nom d’aquesta empresa dins de l’apartat de destinataris. 

Recordem que, en el cas d’existir encarregat de tractament, s’haurà 

d’establir un contracte entre aquest i el responsable de tractament que 

reguli el tractament de les imatges de videovigilància entre ambdós actors.   

Dret d’accés 

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament, en el 

termini màxim d’un mes (a comptar de l’endemà de la data de recepció de la 

sol·licitud), confirmació de si s’estan tractant dades personals que l’afecten, i si 

és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació i les accions descrites 

en l’article 18 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de 

dades personals.  

NOTA APDA: En el cas de la videovigilància, aquest dret proporciona a 

la persona interessada la possibilitat d'accedir a les seves dades 

personals que estan sent processades, per exemple, enregistraments de 

la seva imatge. Així, podrà sol·licitar informació al responsable de 

tractament sobre les dades enregistrades i la justificació del tractament 

(que ve resumida en el mateix cartell de videovigilància). L’interessat 

haurà d’aportar com a documentació complementària una imatge 

actualitzada i informació addicional que permeti al responsable verificar, 

contrastar i identificar la presència de l'afectat als seus registres. Cal 

assenyalar que resulta pràcticament impossible accedir a imatges sense 

que es pugui veure compromesa la imatge d'un tercer. Per això pot 

facilitar-se l'accés mitjançant escrit certificat en què, amb la major 

precisió possible i sense afectar drets de tercers, s'especifiquin les 

dades que han estat objecte de tractament. Si s’exerceix el dret d'accés 

davant del responsable d'un sistema que només reprodueix imatges 
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sense registrar-les (visionat d'imatges en temps real) caldrà respondre-

les indicant l'absència d'imatges enregistrades. 

Dret de supressió 

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament, sense 

dilació indeguda, en el termini màxim d’un mes (a comptar de l’endemà de la 

data de recepció de la sol·licitud), la supressió de les dades personals que 

l’afecten. El responsable les ha de suprimir quan concorre alguna de les 

circumstàncies indicades en l’article 20 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, 

qualificada de protecció de dades personals: 

NOTA APDA: la supressió de les imatges serà possible en el termini 

màxim d'un mes, llevat dels supòsits en què s'hagin de conservar per 

acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, 

béns o instal·lacions. 

Dret de limitació al tractament 

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la 

limitació del tractament de les dades, en el termini màxim d’un mes (a comptar 

de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud). 

NOTA APDA: es podrà exercir quan el tractament de dades sigui il·lícit i 

l'interessat s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti al seu lloc 

la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades per a les 

finalitats del tractament, però l'interessat si les necessiti per a la 

formulació, exercici o defensa de reclamacions. 
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Normativa aplicable 

Article 20 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat 

pública 

Article 20. Finalitats 

1. Les administracions públiques poden posar en funcionament sistemes de 

videovigilància a la via pública i als espais públics, d’acord amb les normes 

previstes per aquesta Llei, per a les finalitats següents: 

a) La protecció dels edificis i les instal·lacions públics, i els seus voltants. 

b) La regulació dels fluxos de vehicles. 

c) La constatació d’infraccions de les normes de la circulació. 

d) La prevenció d’infraccions penals contra la seguretat de les persones o els 

béns, així com la prevenció del tràfic il·legal de drogues tòxiques, en llocs 

particularment exposats. 

e) La prevenció d’actes de terrorisme. 

f) La protecció de l’ordre públic, la seguretat de les persones, especialment les 

que són menors d’edat i la prestació de socors. 

g) La prevenció d’incendis. 

h) La prevenció de riscos naturals o tecnològics. 

2. Les administracions públiques poden, igualment, posar en funcionament 

sistemes de videovigilància en espais privats oberts al públic, amb les finalitats 

previstes a l’apartat anterior, sempre que disposin de l’autorització del propietari 

corresponent. 

3. Les entitats i persones privades poden posar en funcionament sistemes de 

videovigilància, d’acord amb les normes previstes en aquesta Llei, amb la finalitat 

de protegir els domicilis, les oficines, els locals de negoci i, en general, els 

immobles i instal·lacions privats, oberts al públic o no, els seus accessos i els 

seus annexos, com ara patis, jardins o aparcaments. No es poden utilitzar 

sistemes de videovigilància privats per prendre imatges o sons de les vies 

públiques i els espais públics, excepte en els supòsits en què això sigui necessari 

https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/031003/Pagines/CGL20190107_12_45_08.aspx
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per a la finalitat perseguida, que la mesura sigui proporcionada d’acord amb el 

perill i el risc existents, i que s’obtingui l’autorització preceptiva. 

Article 6.1 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de 

dades personals 

Article 6. Licitud del tractament 

1. El tractament només és lícit si es compleix, almenys, una de les condicions 

següents: 

a) La persona interessada ha donat el consentiment per al tractament de les 

seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques. 

b) El tractament és necessari per a executar un contracte en el qual la persona 

interessada és part, o bé per a aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

c) El tractament és necessari per a complir una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament. 

d) El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona 

interessada o d’una altra persona física. 

e) El tractament és necessari per a complir una missió realitzada en interès públic 

o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

f) El tractament és necessari per a satisfer interessos legítims perseguits pel 

responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos 

no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de la persona 

interessada que requereixin la protecció de dades personals, especialment si la 

persona interessada és menor d’edat. El que estableix aquesta lletra no és 

d’aplicació al tractament realitzat per les autoritats públiques en l’exercici de les 

seves funcions. 

NOTA APDA: a la pràctica, les disposicions que amb més probabilitat 

s'utilitzaran són les següents: article 6, apartat 1, lletra f) (interès legítim); 

article 6, apartat 1, lletra e) (necessari per al compliment d'una missió 

realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics). 

https://www.apda.ad/assets/pdf/CGL20211115_08_58_32.pdf
https://www.apda.ad/assets/pdf/CGL20211115_08_58_32.pdf
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