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EN RELACIÓ A LA DEMANDA DE DADES PERSONALS DE DIFERENTS MUNICIPIS ALS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Arrel de la situació actual de pandèmia mundial de COVID-19, els alcaldes de diferents municipis estan
sol·licitant als centres d’atenció primària dades personals sobre la infecció de COVID-19 dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Aquesta petició dels alcaldes ve fonamentada per l’Estat d’Alarma declarat i amb base a que és l’autoritat
civil del municipi que ha de protegir la salut dels seus ciutadans i ciutadanes. Les finalitats d’aquestes
peticions de dades personals són:
- Donar suport a les persones del seu municipi que puguin tenir necessitats de qualsevol tipus.
- Fer seguiment de les mesures d’aïllament.
- Transmetre les recomanacions i les instruccions que hagin establert les autoritats sanitàries.
Les bases jurídiques d’aquestes peticions d’informacions es troben fonamentades en les següents lletres
de l’article 9.2 del RGPD:
- Lletra b) el tractament és necessari per complir obligacions i per exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la
protecció social.
- Lletra g) que fa referència a l’interès públic essencial.
- Lletra i) on es fa referència a l’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la protecció
davant amenaces transfrontereres greus per la salut, sobre la base del Dret de la Unió o dels
Estats Membres que estableixin mesures adequades i específiques per protegir els drets i
llibertats de l’interessat, en particular el secret professional.
Per tal de donar resposta a aquestes sol·licituds caldrà que la petició de l’alcalde arribi per escrit al centre
d’atenció primària fent esment a que respon a la necessitat explicada i signada per l’alcalde del municipi.
Cal aplicar els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat i minimització de les
dades previst al RGPD. Únicament es podran cedir les dades personals mínimes i limitades a les mesures
necessàries i adoptades pel l’alcalde.
L’enviament de les dades personals sol·licitades caldrà fer-ho complir amb unes mínimes mesures de
seguretat com ara el xifratge de les comunicacions de dades personals per correu electrònic. Correspon a
l’Entitat documentar aquesta cessió de dades i informar a les persones interessades.
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