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CIRCULAR INFORMATIVA EN RELACIÓ AMB LES AVALUACIONS D’IMPACTE
Cada vegada són més els tractaments que duen a termes les entitats que són susceptibles d’una avaluació
d’impacte de protecció de dades (AIPD). En aquest sentit, les entitats del sector sanitari i social no són una
excepció, sinó tot el contrari, una diana a la qual s’ha de posar màxima atenció. La crisi del COVID-19 ha
incrementat pràctiques que caldrà sotmetre a AIPD.
Recordem que l’article 35 RGPD ja disposa de 3 tipus de tractaments que requereixen l’AIPD:
Avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals que es basi en un tractament automatitzat
com l’elaboració de perfils i sobre el qual es prenguin decisions que produeixin efectes jurídics a
persones físiques.
Tractament a gran escala de categories especials de dades.
Observació sistemàtica a gran escala de zones d’accés públic.
A més, les autoritats de control van publicar fa uns mesos la llista
llista APDCAT), entre els quals destaquen:

de tractaments (Llista AEPD i

Tractaments que impliquin perfilat o valoració de subjectes, inclosa la recollida de dades del
subjecte en múltiples àmbits de la seva vida (entorn de feina, personalitat i comportament), que
cobreixin varis aspectes de la seva personalitat o sobre els seus hàbits.
Tractaments que impliquin l’observació, monitorització, supervisió, geolocalització
o control de l’interessat de forma sistemàtica i exhaustiva, inclosa la recollida de dades i metadades
a través de xarxes, aplicacions o en zones d’accés públic, així com el processament d’identificadors
únics que permetin la identificació d’usuaris de serveis de la societat de la informació com poden
ser els serveis web, TV interactiva, aplicacions mòbils, etc.
Tractaments que impliquin l’associació, combinació

o enllaç de registres de bases de

dades de dos o més tractaments amb finalitats diferents o per responsables diferents.
Tractaments que impliquin la utilització de noves tecnologies o un ús innovador de
tecnologies consolidades, incloent la utilització de tecnologies a una nova escala, amb un nou
objectiu o combinades amb altres, de forma que suposi noves formes de recollida i utilització de
dades amb risc per als drets i llibertats de les persones.

La Crisis del COVID-19 han incrementat de forma notable els tractaments que els centres estan engegant
dins de la tipologia abans citada. Posem alguns exemples il·lustratius que poden servir a mode d’alerta:
 Creació d’apps o plataformes web de recollida i/o intercanvi de dades que inclouen salut, biometria,
geolocalització, ... moltes d’elles per a prestar teleassistència i/o seguiment dels pacients, tot i que
també n’hi ha pel control horari de treballadors, verificació del teletreball o mobilitat, etc.
 Combinació de dades/registres entre diferents responsables (siguin privats o públics) o amb
diferents finalitats usos (assistencial/recerca o assistència/vigilància de la salut de treballadors).
 Recepció de donatius i/o campanyes de mecenatge per part de tercers que posteriorment poden
reutilitzar les dades.
 Projectes de recerca de malalties epidemiològiques i/o infeccioses que no tenen empara legal.
 Implementació de videoconsultes des de primària fins a salut mental.
 Monitorització pacients covid-19 per vídeo
Recordar que des del Codi Tipus seguim al vostre costat i us oferim el servei de fer les avaluacions d’impacte,
també en via remota garantint tots els requeriments i ajudant així a les entitats amb l’acompliment
de la normativa i la protecció dels drets de les persones.
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