Dret d'informació:
en el moment de la recollida de les dades,
la persona interessada té dret a ser informada, per part
del responsable del tractament, de les circumstàncies següents:
identitat del responsable del tractament; finalitat del tractament de les
dades sol·licitades; destinataris o tipus de destinataris de les dades; drets
d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i com exercir-los; del seu dret
a no atorgar el consentiment per al tractament de les dades, i de les conseqüències
de no atorgar-lo. Dret d'accés: qualsevol persona interessada té dret a ser informada pel
responsable del tractament de les seves dades que són objecte de tractament. El responsable
ha d’informar la persona interessada dins un termini de 5 dies hàbils a comptar del moment en
què el responsable rebi la sol·licitud de la persona interessada. El responsable ha de facilitar la
informació a través dels mitjans que consideri
més oportuns, ja sigui mitjançant la
visualització directa de les dades, ja sigui
per enviament en format imprès, ja sigui
per qualsevol altra via que consideri
convenient. En qualsevol cas, tota
denegació a l’accés a les dades ha d’estar
motivada i serà susceptibles de ser
recorreguda davant la jurisdicció
competent. Si en el termini de 5 dies
hàbils la sol·licitud no ha estat degudament
atesa, la persona interessada pot dirigirse a l’Agència Andorrana de Protecció de
Dades per sol·licitar la tutela dels seus
drets. Dret de rectificació: qualsevol
persona interessada té dret a sol·licitar
al responsable del tractament que les
dades que són objecte de tractament
siguin corregides, si són errònies. Per a
l’exercici del dret de rectificació, el
responsable pot sol·licitar a la persona
interessada que aporti els documents
necessaris per acreditar la correcció i la realitat
de les noves dades, i pot rebutjar la sol·licitud si
aquests documents no són aportats per la persona
interessada o no acrediten la realitat de les noves dades.
En qualsevol cas, el responsable del tractament ha de comunicar
a la persona interessada la denegació de la sol·licitud, o la correcció
efectiva de les dades, dintre d’un període màxim d’un mes, a comptar
del moment en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, si la sol·licitud
ja va acompanyada de tots els documents necessaris per comprovar la realitat
i la correcció de les noves dades, o a comptar del moment en què el responsable
rebi la totalitat d’aquests documents. En qualsevol cas, tota denegació de la
sol·licitud ha d’estar motivada i serà susceptible de ser recorreguda davant la
jurisdicció competent. Si en el termini d’un mes la sol·licitud no ha estat degudament
atesa, la persona interessada pot dirigir-se a l’Agència Andorrana de Protecció
de Dades per sol·licitar la tutela dels seus drets. Dret de supressió: qualsevol
persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que
les dades que són objecte de tractament siguin suprimides. El responsable
del fitxer disposa d’un termini màxim d’un mes a comptar del moment
en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, per comunicarli la supressió efectiva de les dades o la denegació de la
seva sol·licitud. En qualsevol cas, davant la denegació
de la sol·licitud, que ha d’estar motivada, la persona
interessada podrà efectuar recurs contra la dita
decisió davant la jurisdicció competent. Si en
el termini d’un mes la sol·licitud no ha estat
degudament atesa, la persona interessada
pot dirigir-se a l’Agència Andorrana de
Protecció de Dades per sol·licitar la tutela
dels seus drets. Dret d'oposició: qualsevol
persona interessada té dret a oposar-se
que les seves dades siguin objecte de
tractament per part d’un responsable de
tractament, quan aquest no hagi obtingut les
dades directament de la mateixa persona
interessada. A aquest efecte, quan un
destinatari de dades de caràcter personal
sigui objecte d’una comunicació de dades, i
dintre un període màxim de quinze dies a
comptar del moment en què rebi les dades,
ha d’informar les persones interessades de
les quals hagi rebut les dades de: la identitat
del nou responsable del tractament; la identitat
de la persona de la qual el responsable ha rebut
les dades; la finalitat del tractament de les dades
obtingudes; del destinatari de les dades; dels drets
d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i com pot exercir-los. Dintre d’un termini màxim d’un mes
des del moment en què les persones interessades hagin estat informades de les circumstàncies anteriors,
aquestes persones poden exercir el seu dret d’oposició, sol·licitant al nou responsable del tractament la
supressió de les seves dades. Si al final d’aquest termini no han exercit el seu dret d’oposició, s’entén
que consenten al tractament per part del nou responsable. Dret d’indemnització: l’incompliment
de la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades, és objecte, per part
de l’autoritat de control, d’una sanció administrativa (en el cas de responsables de tractament
de naturalesa privada) i/o la incoació d’expedients disciplinaris (en el cas de responsables
de tractament de naturalesa pública). Les referides sancions s’entenen
sense perjudici de la responsabilitat civil en què pugui incórrer
un responsable del tractament en cas d’incompliment de la Llei.
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Les persones ens relacionem quotidianament amb empreses privades, entitats i organismes públics i són moltes
les ocasions en que ens demanen les
nostres dades personals i s'utilitzen
per diverses finalitats. Hem de recordar que la utilització d'aquestes
dades de caràcter personal ha de
garantit en tot moment la protecció
del dret que tots tenim a la intimitat.
Qui pot recollir les dades personals?
Què és una dada de caràcter personal? Per a quines finalitats es
poden recollir i durant quin període? O quins drets tenim els ciutadans i les ciutadanes? Són algunes
de les preguntes que tothom
hauria de saber respondre.
Què és una dada de caràcter personal? Qualsevol informació d'una
persona. Per exemple, el nom i els
cognoms, l'adreça postal, l'estat civil,
el número de passaport, una fotografia... i les dades sensibles (que estan
especialment protegides) són, per
exemple l'opinió política, les creences religioses, les dades referents a
la salut com l'historial mèdic, etc.
Qui pot recollir les teves dades personals? Qualsevol persona, empresa
o organisme públic, sempre que t'informin i hi donis el consentiment. En cas
de les dades sensibles, que estan especialment protegides, cal el teu consentiment exprés i per escrit. Tot i així, en
alguns casos la Llei regula unes excepcions en què no cal el consentiment.
Per a quina finalitat es poden sol·licitar les dades personals? Es poden
recollir i tractar dades per a qualsevol
finalitat, sempre que l'empresa o
l'organisme tingui competències en
la matèria però no podran usar per
a finalitats diferents amb la finalitat
per a la qual te les van demanar.
Hi ha limitacions en la recollida
de les dades personals o termini
d'utilització? Sí. Les dades han de
ser adequades, pertinents i exactes,
i no poden ser excessives per a la
finalitat per a la qual es recullen.
Aquestes dades només es podran
fer servir durant el temps necessari
i pertinent per complir la finalitat
per a la qual van ser recollides.
Quins drets tens com a ciutadà/na
pel que fa a les dades de caràcter
personal? Tens el dret de ser informat
prèviament a la recollida de dades,
sobre el tractament, la finalitat i qui és
el responsable del fitxer. També tens
dret a sol·licitar i obtenir informació
sobre les dades tractades, conèixer
el seu origen, saber a qui s'han cedit
i per a quina finalitat s'han guardat
(dret d'accés). A més, tens dret a rectificar les dades, suprimir-les i oposart'hi quan el tractament no s'ajusti a la
Llei o bé quan les dades recollides
siguin inexactes o incompletes.
Aquests drets són personals i gratuïts.

a la intimitat
Coneix els teus drets
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) té com
a objectiu prioritari vetllar pel compliment del marc normatiu
de la protecció de dades de caràcter personal i promoure una
cultura social de protecció del dret a la intimitat dels ciutadans.
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Si necessites saber més pots visitar el web www.apda.ad on
trobaràs tota la informació sobre la matèria; i també t’aconsellem
accedir a http://portaljove.apda.ad/ on pots consultar la informació
relacionada amb la protecció de dades dels infants i els joves.

Coneix els teus drets
AON.ad

Jornada de Portes Obertes
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Dret d'informació:
en el moment de la recollida de les dades,
la persona interessada té dret a ser informada, per part
del responsable del tractament, de les circumstàncies següents:
identitat del responsable del tractament; finalitat del tractament de les
dades sol·licitades; destinataris o tipus de destinataris de les dades; drets
d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i com exercir-los; del seu dret
a no atorgar el consentiment per al tractament de les dades, i de les conseqüències
de no atorgar-lo. Dret d'accés: qualsevol persona interessada té dret a ser informada pel
responsable del tractament de les seves dades que són objecte de tractament. El responsable
ha d’informar la persona interessada dins un termini de 5 dies hàbils a comptar del moment en
què el responsable rebi la sol·licitud de la persona interessada. El responsable ha de facilitar la
informació a través dels mitjans que consideri
més oportuns, ja sigui mitjançant la
visualització directa de les dades, ja sigui
per enviament en format imprès, ja sigui
per qualsevol altra via que consideri
convenient. En qualsevol cas, tota
denegació a l’accés a les dades ha d’estar
motivada i serà susceptibles de ser
recorreguda davant la jurisdicció
competent. Si en el termini de 5 dies
hàbils la sol·licitud no ha estat degudament
atesa, la persona interessada pot dirigirse a l’Agència Andorrana de Protecció de
Dades per sol·licitar la tutela dels seus
drets. Dret de rectificació: qualsevol
persona interessada té dret a sol·licitar
al responsable del tractament que les
dades que són objecte de tractament
siguin corregides, si són errònies. Per a
l’exercici del dret de rectificació, el
responsable pot sol·licitar a la persona
interessada que aporti els documents
necessaris per acreditar la correcció i la realitat
de les noves dades, i pot rebutjar la sol·licitud si
aquests documents no són aportats per la persona
interessada o no acrediten la realitat de les noves dades.
En qualsevol cas, el responsable del tractament ha de comunicar
a la persona interessada la denegació de la sol·licitud, o la correcció
efectiva de les dades, dintre d’un període màxim d’un mes, a comptar
del moment en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, si la sol·licitud
ja va acompanyada de tots els documents necessaris per comprovar la realitat
i la correcció de les noves dades, o a comptar del moment en què el responsable
rebi la totalitat d’aquests documents. En qualsevol cas, tota denegació de la
sol·licitud ha d’estar motivada i serà susceptible de ser recorreguda davant la
jurisdicció competent. Si en el termini d’un mes la sol·licitud no ha estat degudament
atesa, la persona interessada pot dirigir-se a l’Agència Andorrana de Protecció
de Dades per sol·licitar la tutela dels seus drets. Dret de supressió: qualsevol
persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que
les dades que són objecte de tractament siguin suprimides. El responsable
del fitxer disposa d’un termini màxim d’un mes a comptar del moment
en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, per comunicarli la supressió efectiva de les dades o la denegació de la
seva sol·licitud. En qualsevol cas, davant la denegació
de la sol·licitud, que ha d’estar motivada, la persona
interessada podrà efectuar recurs contra la dita
decisió davant la jurisdicció competent. Si en
el termini d’un mes la sol·licitud no ha estat
degudament atesa, la persona interessada
pot dirigir-se a l’Agència Andorrana de
Protecció de Dades per sol·licitar la tutela
dels seus drets. Dret d'oposició: qualsevol
persona interessada té dret a oposar-se
que les seves dades siguin objecte de
tractament per part d’un responsable de
tractament, quan aquest no hagi obtingut les
dades directament de la mateixa persona
interessada. A aquest efecte, quan un
destinatari de dades de caràcter personal
sigui objecte d’una comunicació de dades, i
dintre un període màxim de quinze dies a
comptar del moment en què rebi les dades,
ha d’informar les persones interessades de
les quals hagi rebut les dades de: la identitat
del nou responsable del tractament; la identitat
de la persona de la qual el responsable ha rebut
les dades; la finalitat del tractament de les dades
obtingudes; del destinatari de les dades; dels
drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i com pot exercir-los. Dintre d’un termini màxim
d’un mes des del moment en què les persones interessades hagin estat informades de les circumstàncies
anteriors, aquestes persones poden exercir el seu dret d’oposició, sol·licitant al nou responsable del
tractament la supressió de les seves dades. Si al final d’aquest termini no han exercit el seu dret
d’oposició, s’entén que consenten al tractament per part del nou responsable. Dret d’indemnització:
l’incompliment de la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades, és
objecte, per part de l’autoritat de control, d’una sanció administrativa (en el cas de
responsables de tractament de naturalesa privada) i/o la incoació d’expedients
disciplinaris (en el cas de responsables de tractament de naturalesa pública).
Les referides sancions s’entenen sense perjudici de la responsabilitat
civil en què pugui incórrer un responsable del
tractament en cas

Les persones ens relacionem quotidianament amb empreses privades, entitats i organismes públics i són moltes
les ocasions en que ens demanen les
nostres dades personals i s'utilitzen
per diverses finalitats. Hem de recordar que la utilització d'aquestes
dades de caràcter personal ha de
garantit en tot moment la protecció
del dret que tots tenim a la intimitat.
Qui pot recollir les dades personals?
Què és una dada de caràcter personal? Per a quines finalitats es
poden recollir i durant quin període? O quins drets tenim els ciutadans i les ciutadanes? Són algunes
de les preguntes que tothom
hauria de saber respondre.
Què és una dada de caràcter personal? Qualsevol informació d'una
persona. Per exemple, el nom i els
cognoms, l'adreça postal, l'estat civil,
el número de passaport, una fotografia... i les dades sensibles (que estan
especialment protegides) són, per
exemple l'opinió política, les creences religioses, les dades referents a
la salut com l'historial mèdic, etc.
Qui pot recollir les teves dades personals? Qualsevol persona, empresa
o organisme públic, sempre que t'informin i hi donis el consentiment. En cas
de les dades sensibles, que estan especialment protegides, cal el teu consentiment exprés i per escrit. Tot i així, en
alguns casos la Llei regula unes excepcions en què no cal el consentiment.
Per a quina finalitat es poden sol·licitar les dades personals? Es poden
recollir i tractar dades per a qualsevol
finalitat, sempre que l'empresa o
l'organisme tingui competències en
la matèria però no podran usar per
a finalitats diferents amb la finalitat
per a la qual te les van demanar.
Hi ha limitacions en la recollida
de les dades personals o termini
d'utilització? Sí. Les dades han de
ser adequades, pertinents i exactes,
i no poden ser excessives per a la
finalitat per a la qual es recullen.
Aquestes dades només es podran
fer servir durant el temps necessari
i pertinent per complir la finalitat
per a la qual van ser recollides.
Quins drets tens com a ciutadà/na
pel que fa a les dades de caràcter
personal? Tens el dret de ser informat
prèviament a la recollida de dades,
sobre el tractament, la finalitat i qui és
el responsable del fitxer. També tens
dret a sol·licitar i obtenir informació
sobre les dades tractades, conèixer
el seu origen, saber a qui s'han cedit
i per a quina finalitat s'han guardat
(dret d'accés). A més, tens dret a rectificar les dades, suprimir-les i oposart'hi quan el tractament no s'ajusti a la
Llei o bé quan les dades recollides
siguin inexactes o incompletes.
Aquests drets són personals i gratuïts.

a la intimitat
Coneix els teus drets

Dia Europeu de la Protecció de Dades
Les persones ens relacionem quotidianament amb empreses privades, entitats i
organismes públics i són moltes les ocasions en que ens demanen les nostres dades
personals i s’utilitzen per a diverses finalitats.
Hem de recordar que la utilització d’aquestes dades de caràcter personal ha
de garantir en tot moment la protecció del dret que tots tenim a la intimitat.
Qui pot recollir les dades personals? Què és una dada de caràcter personal? Per a
quines finalitats es poden recollir i durant quin període? O quins drets tenim els ciutadans
i les ciutadanes? són algunes de les preguntes que tothom hauria de saber respondre.

Qui pot recollir les teves dades personals?
Qualsevol persona, empresa o organisme públic, sempre que
t’informin i hi donis el consentiment. En cas de les dades sensibles,
que estan especialment protegides, cal el teu consentiment exprés
i per escrit. Tot i així, en alguns casos la Llei regula unes excepcions
en què no cal el consentiment.

Per a quina finalitat es poden sol·licitar les dades personals?
Es poden recollir i tractar dades per a qualsevol finalitat, sempre
que l’empresa o l’organisme tingui competències en la matèria,
però no es podran usar per a finalitats diferents amb la finalitat
per a la qual te les van demanar.

Hi ha limitacions en la recollida de les dades
personals o termini d’utilització?
Sí. Les dades han de ser adequades, pertinents i exactes, i no
poden ser excessives per a la finalitat per a la qual es recullen. Aquestes
dades només es podran fer servir durant el temps necessari i pertinent
per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Quins drets tens com a ciutadà o ciutadana
pel que fa a les dades de caràcter personal?
Què és una dada de caràcter personal?
Qualsevol informació d'una persona. Per exemple, el nom i els
cognoms, l'adreça postal, l'estat civil, el número de passaport,
una fotografia... i les dades sensibles (que estan especialment
protegides) són, per exemple, l'opinió política, les creences religioses, les dades referents a la salut com l'historial mèdic, etc.

Tens el dret de ser informat prèviament a la recollida de dades, sobre
el tractament, la finalitat i qui és el responsable del fitxer.
També tens dret a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades
tractades, conèixer el seu origen, saber a qui s’han cedit i per a quina
finalitat s’han guardat (dret d’accés).
A més, tens dret a rectificar les dades, suprimir-les i oposar-t’hi
quan el tractament no s’ajusti a la Llei o bé quan les dades recollides
siguin inexactes o incompletes. Aquests drets són personals i gratuïts.

