AVALUACIÓ DE GARANTIES
ADEQUADES EN TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS DE DADES A
PAÏSOS TERCERS
La Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals estableix
que l'Agència andorrana de protecció de dades avaluarà les garanties adequades
adoptades en transferències internacionals de dades a països tercers. L'avaluació podrà
ser d'ofici o a petició de la part interessada.
En cas de petició de part interessada, l'interessat haurà d'adjuntar el present formulari.
Article 42. Principis generals de les transferències
1. No es poden efectuar comunicacions internacionals de dades quan el país o l’organització internacional de destinació de les dades no estableixi, en la seva
normativa vigent, un nivell de protecció per a dades de caràcter personal equivalent, com a mínim, al que estableix aquesta Llei.
2. En les transferències de dades personals cap a un tercer país o una organització internacional s’ha de garantir que no es menyscabi el nivell de protecció de
les persones físiques que estableix aquesta Llei.
Article 43. Transferències basades en una decisió d’adequació de la UE o en el Conveni 108+ del Consell d’Europa per a la protecció de dades o a membres de
la UE
1. El nivell de protecció adequat ve determinat per la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, i al seu lloc web, de la llista de tercers països, territoris i
sectors específics en un tercer país I d’organitzacions internacionals respecte dels quals la Unió Europea ha decidit que es garanteix, o que ja no es garanteix,
un nivell de protecció adequat; o per la submissió efectiva a les disposicions del Conveni 108+ del Consell d’Europa per a la protecció de dades de les persones
en relació al tractament de dades de caràcter personal.
2. Es pot fer una transferència de dades personals a un tercer país o a una organització internacional quan un territori o un o diversos sectors específics
d’aquest tercer país o de l’organització internacional de què es tracti garanteixen un nivell de protecció adequat. S’entén que tenen un nivell de protecció
adequat els Estats membres de la Unió Europea.
Article 44. Transferències mitjançant garanties adequades
1. Si no es compta amb la determinació d’un nivell de protecció adequat per la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, o per la submissió efectiva a les
disposicions del Conveni 108+ del Consell d’Europa, el responsable o l’encarregat del tractament de dades personals només pot trametre-les a un tercer país o
a una organització internacional si existeixen garanties adequades i si les persones interessades compten amb drets exigibles i accions legals efectives.
2. Les garanties adequades i els drets exigibles i accions legals efectives de les persones interessades s’han d’avaluar per l’APDA tenint en compte, en
particular, l’estat de dret, el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals; la legislació pertinent, tant general com sectorial, inclosa la relativa a la
seguretat pública, la defensa, la seguretat nacional i la legislació penal; l’accés de les autoritats públiques a les dades personals, així com l’aplicació d’aquesta
legislació; les normes de protecció de dades, les normes professionals i les mesures de seguretat, incloses les normes sobre transferències posteriors de
dades personals a un altre tercer país o organització internacional que es compleixen en aquest país o organització internacional; la jurisprudència, així com el
reconeixement de drets efectius i exigibles i de recursos administratius i accions judicials que siguin efectius a les persones interessades de les quals es
transfereixen les dades personals. També es consideraran els compromisos internacionals assumits pel tercer país o per la organització internacional de què
es tracti, o altres obligacions derivades d’acords o instruments jurídicament vinculants, en especial en relació amb la protecció de les dades personals.
3. En particular, l’acreditació de que existeixen les garanties adequades referides als apartats anteriors, es pot efectuar mitjançant l’adopció de:
a) Un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les autoritats o els organismes públics.
b) Normes corporatives vinculants.
c) Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea o per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
d) Un codi de conducta, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l’encarregat del tractament al tercer país d’aplicar les
garanties adequades, incloses les relatives als drets de les persones interessades.
e) Un mecanisme de certificació aprovat de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals de la Unió Europea que tingui validesa general
dins de la Unió, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l’encarregat del tractament al tercer país d’aplicar les garanties
adequades, incloses la relatives als drets de les persones interessades.
4. Tanmateix, l’acreditació de que existeixen les garanties adequades referides als apartats 1 i 2, es pot efectuar mitjançant:
a) Clàusules contractuals entre el responsable o l’encarregat i el responsable, l’encarregat o el destinatari de les dades personals al tercer país o
organització internacional.
b) Disposicions incorporades en acords administratius entre les autoritats o els organismes públics, que incloguin drets efectius i exigibles per a les
persones interessades.
Article 45. Excepcions per a situacions específiques
1. Si no existeix decisió d’adequació ni garanties adequades, només es pot fer una transferència o un conjunt de transferències de dades personals a un tercer
país o a una organització internacional si es compleix alguna de les condicions següents:
a) La persona interessada ha donat explícitament el seu consentiment a la transferència proposada, després d’haver-la informat dels riscos d’aquestes
transferències a causa de l’absència d’una decisió d’adequació i de garanties adequades; fora de l’àmbit de les activitats desenvolupades per les autoritats
públiques en l’exercici dels seus poders públics.
b) La transferència és necessària per a executar un contracte entre la persona interessada i el responsable del tractament o per a executar mesures
precontractuals adoptades a sol·licitud de la persona interessada; fora de l’àmbit de les activitats desenvolupades per les autoritats públiques en l’exercici
dels seus poders públics.
c) La transferència és necessària per a formalitzar o executar un contracte entre el responsable del tractament i una altra persona física o jurídica, en
interès de la persona interessada; fora de l’àmbit de les activitats desenvolupades per les autoritats públiques en l’exercici dels seus poders públics.
d) La transferència és necessària per raons importants d’interès públic.
e) La transferència és necessària per a formular, exercir o defensar reclamacions.
f) La transferència és necessària per a protegir els interessos vitals de la persona interessada o d’altres persones, quan aquesta està físicament o
jurídicament incapacitada per donar el consentiment.
g) La transferència s’efectua des d’un registre públic que té per objecte facilitar informació al públic i està obert a la consulta del públic en general o de
qualsevol persona que hi acrediti un interès legítim; en aquest cas, la transferència no ha d’abastar la totalitat de les dades personals ni categories
senceres de dades personals contingudes en el registre. Si la finalitat del registre és que el consultin les persones que hi tinguin un interès legítim, la
transferència només s’ha d’efectuar si aquestes persones ho sol·liciten o si en són les destinatàries.
2. Fora de l’àmbit de les activitats desenvolupades per les autoritats públiques en l’exercici dels seus poders públics, si no existeix decisió d’adequació, ni
tampoc existeixen garanties adequades, I no es pot aplicar a la transferència o a un conjunt de transferències de dades personals cap de les excepcions
específiques recollides a l’apartat 1, la transferència només es pot dur a terme si no és repetitiva, afecta un nombre limitat de persones interessades, i és
necessària per a les finalitats d’interessos legítims imperiosos perseguits pel responsable del tractament, sobre els quals no prevalen els interessos o els drets
i les llibertats de la persona interessada, i el responsable del tractament ha avaluat totes les circumstàncies concurrents en la transferència de dades i, basantse en aquesta avaluació, ha ofert garanties adequades respecte de la protecció de dades personals. En aquest cas, el responsable del tractament ha d’informar
l’autoritat de control de la transferència. També n’ha d’informar la persona interessada notificant-li els interessos legítims imperiosos perseguits i facilitant-li,
a més, la informació contemplada als articles 16 i 17.
3. El responsable o l’encarregat del tractament de dades personals han de documentar en el registre de les activitats del tractament l’avaluació i les garanties
apropiades referides a l’apartat 2.
4. Les excepcions per a situacions específiques s’han d’interpretar de manera estricta i restrictiva, per tal d’evitar que llur aplicació provoqui qualsevol
vulneració dels drets de la persona, en particular del dret a la intimitat.
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1- DADES RELATIVES
TRANSFERÈNCIA

A

LES

PARTS

IMPLICADES

EN

LA

1.1 EXPORTADOR DE LES DADES
Nom, cognoms / denominació social i anagrama:

Dades de contacte de l'exportador (adreça complerta, correu electrònic i telèfon)
i de la persona de contacte en cas de necessitar informació complementària (nom
i cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon):

Tipus de destinatari:
Empresa mare

Filial

Franquícia

Encarregat de tractament

Altres:

País/Països de destinació:

1.2 EXPORTADOR DE LES DADES
Nom, cognoms / denominació social i anagrama:

Dades de contacte de l'exportador (adreça complerta, correu electrònic i telèfon)
i de la persona de contacte en cas de necessitar informació complementària (nom
i cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon):
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2- DADES RELATIVES A LES PERSONES INTERESSADES:
2.1 FINALITAT DE LA TRANSFERÈNCIA:
(indiqui aquí per quina/-es finalitat/-s es preveu la transferència. Ex: gestió de clients, facturació,
fidelització, etc.)

2.2 PERSONES INTERESSADES
(indiqui aquí les categories de persones afectades per la transferència de dades. Si així escau,
faci distinció segons les diferents finalitats previstes. Ex. Clients, treballadors)

2.3 TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

2.4 MESURES DE SEGURETAT PREVISTES:

2.5 ALTRES DESTINATARIS:
(indiqui aquí les dades de contacte dels destinataris/encarregats de tractament a qui les dades
podran ser trameses un cop produïda la transferència).

2.6 TIPUS DE DADES TRANSFERIDES:
(indiqui aquí els tipus de dades, sensibles o no transferides).
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3- GARANTIES JURÍDIQUES DE LA TRANSFERÈNCIA:
Quines són les garanties jurídiques respecte a la protecció de la vida privada i de
les llibertats i els drets fonamentals de la persona afectada, adoptades per les
parts així com per a l'exercici dels drets corresponents per la transferència
prevista ?
3.1 GARANTIES ADEQUADES:
(a efectes de transferències internacional de dades, l'article 44.3 i 44.4 de la LQPD preveu com a
adequades les següents garanties)

Un instrument jurídicament vinculant i exigible, com per exemple, un
conveni vinculant, en transferències internacionals entre autoritats o
organismes públics.
Ús de Normes Corporatives Vinculants (BCR)
Ús de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea o per
l'Agència andorrana de protecció de dades.
Ús de codis de conducta aprovats que s'acompanyin de compromisos
vinculants i exigibles a responsables de tractament i encarregats de
tractament al tercer país d'aplicar les garanties adequades, incloses les
relatives a a l'exercici dels drets dels interessats.
Ús de mecanismes de certificació aprovats de conformitat amb la normativa
de protecció de dades de la Unió Europea que tingui validesa general dins
de la Unió, juntament amb

compromisos vinculants i exigibles a

responsables de tractament i encarregats de tractament al tercer país
d'aplicar les garanties adequades, incloses les relatives a a l'exercici dels
drets dels interessats.
Ús de clàusules contractuals entre el responsable o l'encarregat i el
responsable, l'encarregat o el destinatari de les dades personals al tercer
país o organització internacional.
Ús de disposicions incorporades en acords administratius entre les
autoritats o els organismes públics, que incloguin drets efectius i exigibles
per les persones interessades.

Recordatori! El present formulari haurà d'adjuntar-se a la còpia de
tota la documentació necessària per avaluar la idoneïtat de les
garanties adoptades per a transferir adequadament les dades
personals de residents d'Andorra. La documentació haurà d'estar
traduïda al català.

