ús i instal·lació de dispositius
GPS en vehicles d'empresa

GEOLOCALITZACIO
GUIES I PUBLICACIONS

GEOLOCALITZACIÓ DE VEHICLES
de

FINALITATS
LEGÍTIMES

de

Un dispositiu de geolocalització pot

RISCS
La

instal·lació

dispositius
geolocalització

GPS

comporta un risc molt
elevat a la integritat
dels drets i llibertats de

instal·lar-se d'acord amb les finalitats
següents:
fer un seguiment i facturació d'un servei de

les persones i per tant,

transport de persones, mercaderies o serveis

convé

directament vinculats a l'ús del vehicle.

determinar

les

concretes

la millora de la seguretat de les persones o les

necessàries per tal de

mercaderies i de la prestació de serveis en els

fer-ne ús.

casos de dispersió de zones de treball (per

condicions

Per tant, un recurs com
la

instal·lació

de

dispositius

de

geolocalització

en

exemple, localitzar el treballador més proper al
lloc on s'ha de realitzar el servei).
una gestió eficient del personal i els vehicles
el respecte a una obligació legal generada per la

vehícles d'empresa no

naturalesa del mitjà de transport com per la de

pot emprar-se per a

les mercaderies transportades.

finalitats incompatibles

control del respecte a les normes d'utilització

amb el respecte al dret a

dels vehicles.

la

privacitat

treballadors.

dels

o, en el cas que no hi hagi una altre mesura
menys lesiva disponible, per controlar el temps
de treball***.

GEOLOCALITZACIÓ DE VEHICLES
FINALITATS
LEGÍTIMES
***
"o, en el cas que no hi hagi una altre
mesura menys lesiva disponible, per
controlar el temps de treball."

Es tracta d'una finalitat molt excepcional ja que
existeixen altres formes de controlar la jornada
laboral de treballadors que no suposen un risc tant
elevat a la integritat del seu dret a la privacitat.
Per tant el seu ús s'haurà de sotmetre a un test de
proporcinalitat per assegurar que no existeix una
mesura menys lesiva per a la perspectiva de
privacitat dels treballadors i passatgers.

GEOLOCALITZACIÓ DE VEHICLES
CONDICIONS D'ÚS DE DISPOSITIUS
DE GEOLOCALITZACIÓ
Optar per un recurs com són els
dispositius de geolocalització no pot
portar mai a un control permanent del
treballador.

Per

aquest

motiu

es

recomana sempre que els dispositius de

A més a més cal tenir en

geolocalització s'apaguin fora de l'horari

compte que la instal·lació

laboral.
Altres condicions són:

fitxer de dades davant
l'Agència

La instal·lació ha d'acompanyar-se de
mesures de seguretat que limitin
l'accés

a

les

dades

a

persones

autoritzades.
Cal

determinar

un

termini

de

conservació de les dades recollides
(mai superior a dos mesos).
Els treballadors han de ser informats
exhaustivament sobre la finalitat de
la instal·lació i el tractament de les
dades, de quines dades es recolliran,
la

durada

de

haurà de declarar-se en un

conservació,

els

destinataris i de llur drets d'accés,
rectificació, supressió i oposició.

andorrana

protecció de dades

de

Per qualsevol dubte o qüestió,
contacteu amb l'Agència
andorrana de protecció de
dades:

