Recomanacions sobre les càmeres a les habitacions amb pacients amb diagnòstic de Covid-19
Des del Servei de Protecció de dades de la Fundació Unió us recomanem fer-ho.
A.
Donada la situació de pandèmia, la declaració d'estat d'alarma i que ens troben en una
situació d'emergència Sanitària, es pot col·locar càmeres per monitoritzar als pacients evitant
les entrades i sortides no necessàries de personal sanitari a les habitacions, i per tant per
minimitzar al màxim possible el risc de contagi. La situació de gravetat sanitària té un dels
màxims exponents amb la claudicació del professionals sanitaris per contagi, i per tant és
essencial abordar qualsevol mesura que minimitzi aquest risc.
B.
Durant la situació d’estat d’alarma, però, el règim de protecció de dades no decau i per
tant cal seguir aplicant els seus principis. La licitud, la transparència, la minimització de les dades,
l’exactitud i el termini de conservació s’han d’aplicar a aquest tipus de tractament.
1. L’element principal, la licitud, troba l’empara en l’informe del Gabinete Jurídico de
l’Agencia Española de Protección de Datos N/REF: 0017/2020; efectivament podem
emparar-nos en l'article 6.1.d del RGPD (protegir els interessos vitals del interessat o
d’altres persones físiques, en aquest cas els professionals) també l'article 6.1.c
(tractament és necessari pell compliment d'una obligació legal aplicable al responsable
del tractament, en aquest cas la prevenció de riscos laborals) o l’article 6.1.e
(compliment d’una missió realitzada en interès públic). Tot i així, al tractar-se de dades
de salut, cal que es doni alguna de les condicions previstes a l’article 9.2 per eximir de
la prohibició de tractar-les, i en aquest sentit, es pot plantejar acudir als supòsits de
l’article 9.2.b (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el
ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social), 9.2.g (el tratamiento
es necesario por razones de un interés público esencial) i l’article 9.2.h (el tratamiento
es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad
laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de
tipo sanitario o social).
2. Respecte al principi de transparència, recomanem informar als pacients i als
professionals de la instal·lació de les càmeres.
3. Respecte al principi de minimització de dades i de conservació, resulta recomanable no
enregistrar les imatges.
No serà necessari demanar el consentiment als pacients o professionals, doncs queda justificat
per la finalitat del tractament. Més informació: coditipus@uch.cat.

