GUÍA LEGAL DE
CREACIÓ DE APPS.
Agència Andorrana de Protecció de Dades
Obligacions legals prèvies:

Complimentar el formulari d'inscripció de fitxers de l'APDA
Tipus de protecció:
By default: la configuració predeterminada de la app serà la més proteccionista
Obligacions legals :
Confidencialitat i
seguretat

Legitimitat i qualitat de
les dades

Polítiques de privacitat

Legitimitat:

Contingut mínim:

El responsable ha d'implantar un

Només serà vàlid el tractament de ades

conjunt de protocols,

que:

procediments, repartiments de

- Es faci d'acord a les finalitats previstes
- Les dades siguin correctes

- Declaració de privadesa - menció
al consentiment donat i al responsable
(Nom de l’empresa) es compromet a

tasques, clàusules contractuals i

- No es conservin més enllà del termini

protegir la vostra privades i

mesures per tal de protegir les

previst

desenvolupar la tecnologia que us

dades contra destrucció

proporcioni l’experiència més potent
Qualitat:

accidental o il·lícita, pèrdua

- Dades no excessives o

accidental, alteració, difusió o

desproporcionades a la finalitat

accés no autoritzat.

- Mecanismes d'actualització i
supressió efectius de dades

i segura a la app. Aquesta declaració
de privadesa és vàlida per l’aplicació
X i regula la recollida i l’ús de dades.
Acceptant les polítiques de

No existeix un estàndard mínim

privacitat, consentiu a les pràctiques

de mesures, el propi

descrites en aquesta declaració.

responsable decidirà els
protocols en base al risc
existent per la naturalesa de les
dades.

Consentiment

- Recollida de dades - tipus de dades
recollides (automàtiques, expresses,

Obligació d'incloure una

sensibles), usos, rastreigs d'activitat,

clàusula visible, senzilla i

destinataris, cessions, etc.

intuïtiva que permeti als

- Ús de galetes - definició, finalitat,

Si existeix un contracte de

usuaris consentir lliurement a la

capacitat d'acceptar o rebutjar

prestació de serveis, el

recollida de dades. Per això, es

- Mesures de seguretat

responsable ha d'exigir al

redactarà una clàusula que

- Possibilitat de cancel·lar o suprimir

prestador les mesures que

l’usuari haurà d’acceptar

les dades senzilla, intuitiva i gratuita

consideri com a mínimes en el

expressament i que haurà de

- Informació de contacte del

contracte.

col·locar-se en algun lloc visible

responsable

que enllaci amb la Política de
Privacitat.

