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Andorra s'adaptarà a la nova regulació
comunitària de protecció de dades abans
de dos anys
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La nova legislació comunitària en protecció de dades comportarà canvis en la
legislació andorrana. Aquest dimarts té lloc una jornada formativa sobre el nou
reglament europeu de protecció de dades i el seu impacte per a Andorra,
organitzada pel ministeri d´Exteriors i l´agència de Protecció de Dades.
L´entrada en vigor el 25 de maig de la nova legislació comunitària sobre la
matèria implicarà canvis. A més de ser d´obligat compliment per als estats
membres, també ho és per als països tercers, com Andorra, ja que amplia
l'aplicació a les empreses o institucions que tractin dades personals de ciutadans
de la UE. A grans trets, comporta un canvi de model "de compliment formal a
compliment basat en la responsabilitat proactiva de qui tracta dades
personals, que ha d'adoptar mesures adequades per garantir un dret
fonamental tan important com la protecció de dades", detalla l'investigador
José Luis Piñar.
La nova legislació reforça els drets dels ciutadans pel que fa al tractament de les
seves dades personals. Per exemple, la llei estableix mecanismes de
seguretat més estrictes quan es demana permís per utilitzar-les. "Les
clàusules informatives que coneixem tots i que fins ara deien que utilitzem les
dades personals per aquesta finalitat etc. han de ser molt més precises i per
capes. La persona interessada ha de donar el seu consentiment per cadascuna
d'aquestes finalitats", adverteix el director de l'Agència de Protecció de Dades,
Joan Crespo.
Aquesta reforma comunitària requerirà modificacións en la llei de protecció de
dades andorrana, que s´hauran de fer abans de dos anys. Uns canvis que en
qualsevol cas no comportaran un gran transvasament. "La llei ja compleix amb
tota la legislació europea", assegura la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach,
tot recordant que sí que hi haurà alguns elements que s'hauran d'adaptar.
La jornada formativa tindrà continuïtat amb taules rodones centrades en la

incidència que el nou regalment comunitari tindrà en els àmbits financer i bancari,
mèdic, de transport i de turisme.

