
 

 
 

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES 
 

PRINCIPALS NOVETATS I IMPLICACIONS PER A LES ENTITATS ESPORTIVES 
 

¿Què és el nou Reglament Europeu? 

És la nova normativa europea de protecció de dades personals, a partir del 25 de maig de 2018. 

¿Què és una dada personal? 

Qualsevol informació relativa a persones físiques identificades o identificables. 

La informació no associada a una identitat, que permet identificar o individualitzar a una persona 
dins d'un col·lectiu, es considera una dada personal.  

Per exemple: nom i cognoms, adreça, fotografia, correu electrònic, dades de salut, 
geolocalització, dades biomètriques...  

¿Totes les dades són iguals? 

L'RGPD identifica dades especialment sensibles sobre l'esfera més íntima de les persones amb 
risc elevat per als drets dels titulars.  

Per exemple, formen part d'aquesta categoria les dades de salut, ideologia, religió, opinions 
polítiques, origen racial o ètnic, orientació sexual, etc.  

En l'àmbit esportiu és freqüent el tractament de dades relatives a l'estat de salut física.  

Quan aplica la normativa de protecció de dades? 

El Reglament Europeu s'aplica quan es recopilen, utilitzen o conserven dades de caràcter 
personal en format físic o digital. 

Legitimació 

Per tractar dades personals i cedir-les a una tercera persona, empresa o entitat, cal el 
consentiment del titular o una norma legal que ho permeti.  

El consentiment és la peça angular de la protecció de dades i la legitimació del tractament.  

Principi de minimització 

Les dades recollides han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats 
per a les quals es recullen.  

Aquestes finalitats han de ser determinades, explícites i legítimes. 

 



Transparència e informació 

Abans d'obtenir el consentiment, s'ha de complir amb el dret d'informació dels titulars de les 
dades (o dels pares/tutors en cas de menors de 13 anys). 

Per exemple, aquesta informació es pot facilitar dins dels 
formularis d'admissió dels Clubs o Federacions. 
 

Menors d'edat 

 + de 13 anys Consentiment lícit.  

 - de 13 anys Necessari consentiment de pares o tutors legals.  

No confondre: les autoritzacions per a la pràctica i/o 
competició en el nostre esport. 

Recordem que es necessària una autorització fins als 18 
anys 
Cessió de dades 

La cessió consisteix en la revelació de dades personals a una persona que no és el titular 
d'aquestes.  

La norma general és que les dades de caràcter personal només es poden cedir a tercers si 
prèviament s'ha recollit el consentiment.  

LA NOSTRA FEDERACIÓ, AMB EL FI D’ADAPTAR LA NOVA NORMATIVA,  
DEMANARÀ AUTORITZACIONS EN ELS CASOS DE SOL·LICITUDS DE 
DOCUMENTACIÓ (EXEM. DUPLICAT LLICÈNCIES, TITULACIONS, ETC.) 

Responsable- Encarregat 

El Responsable és qui determina els fins, mitjans i condicions del tractament de dades personals.  

L'Encarregat porta a terme el tractament de dades en nom i per compte del Responsable. 

El Reglament Europeu estableix noves obligacions per a Responsables i Encarregats.  

Obligacions del Responsable 

Anàlisi de riscos: detectar i valorar el risc dels tractaments de dades.  

Seguretat: aplicar mesures que garanteixin un nivell de seguretat adequat al risc detectat a 
l’anàlisi de riscos.  

Notificació d’incidències: establir mecanismes per informar a l’autoritat competent i als 
interessats de les violacions de seguretat. 

 



Obligacions del Responsable 

Registre d’activitats: documentar els tractaments de dades que es realitzen.   Adequar els 
formularis d’acord amb el deure d’informació.  

Adoptar mecanismes i procediments per  

garantir l’exercici de drets dels titulars de les dades.  

Valorar si els encarregats de tractament ofereixen garanties i adaptar els contractes.  

Delegat de Protecció de Dades 

L'RGPD estableix la nova figura del Delegat de Protecció de Dades.  

El DPO serà l'encarregat de garantir el compliment de la normativa dins de les organitzacions. 

La contractació d'un DPO serà obligatòria en alguns casos. 

Com afecta a les persones? 

Els ciutadans tindran nous drets i un major control i informació sobre el tractament de les seves 
dades personals.  

Drets dels titulars 

Les persones poden obtenir informació del tractament que es fa de les seves dades mitjançant 
els següents drets: 

Accés: obtenir informació sobre el tractament de les dades.   Rectificació: actualitzar les dades 
inexactes o incompletes.   Oposició: no continuar amb el tractament. 

Nous drets 

El nou Reglament Europeu amplia els drets dels ciutadans europeus: 

Limitació de tractament: restringir part del tractament de dades.  

Supressió: eliminar les dades.   

Portabilitat: transmetre les dades en format estructurat a un altre proveïdor o al titular.  

Oblit: dret de cancel·lació i oposició aplicat a buscadors d'Internet. 

  

  

  

 

 

 

 

 


