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03 PRESENTACIÓ

Funció consultiva: l’APDA atén les consultes que li formulen les persones físiques o jurídiques, així com les entitats i
administracions públiques, respecte a tractaments de dades incloses en el seu àmbit d'aplicació.
Funció de control: l’APDA té l'obligació d'iniciar els procediments d’investigació de totes les denúncies presentades
per qualsevol persona interessada i incoar els expedients administratius en cas que es consideri vulnerat el dret
fonamental a la protecció de dades personals
Registre públic d’inscripció de fitxers: el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers és un òrgan, que depèn de l’APDA, la
missió del qual és vetllar per la publicitat de l’existència dels fitxers de dades de caràcter personal i dels tractaments
de dades per permetre que qualsevol persona pugui conèixer l’existència d’un determinat tractament de les seves
dades personals, la finalitat i la identitat del responsable del fitxer, per així fer possible l’exercici dels ciutadans dels
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació regulats per la Llei 15/2003. És per això que tots els fitxers de dades
personals s'hi han d'inscriure.

Aquest document recull les activitats dutes a terme per l’Agència Andorrana de Protecció de dades (APDA) durant el 2021.

Entre les activitats de l’APDA el 2021, es destaquen la resposta a un total de 1.474 consultes i l'acció de formació i
divulgació entre els més joves a través de la campanya "No t'enredis a les xarxes!". A més a més, a l'octubre del 2021
s'aprovà la nova Llei qualificada de protecció de dades (LQPD) que entraria en vigor al maig de 2022, un marc normatiu
amb una visió més moderna i actual del tractament de dades en la present era digital caracteritzada per l’ús de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta memòria d’activitats s’organitza en capítols segons les funcions de l’APDA:
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Difusió de la normativa de protecció de dades: un dels principals objectius de l’Agència és difondre i
sensibilitzar sobre els drets i els deures relacionats amb les dades de caràcter personal. Amb aquesta
finalitat, s’organitzen conferències, es publiquen guies de bones praxis i es realitzen reunions formatives
amb els responsables de fitxers de dades, entre altres activitats.
Establiment de vincles de cooperació i col·laboració amb altres agències i actors que tinguin atribuïdes
funcions similars a les de l’APDA.
Un últim capítol d’organització i gestió de la mateixa Agència.



L'AGÈNCIA
ANDORRANA DE
PROTECCIÓ DE

DADES
Què és i com funciona? 

Els recursos humans de l'Agència. 
Funció consultiva. 
Funció de control. 

Drets personalíssims. 
Registre públic d'inscripció de fitxers. 

 Plana web. 
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06 QUÈ ÉS I COM FUNCIONA?
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades és un organisme
independent que té per objectiu garantir els drets a la protecció de les
dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada. Es
tracta d'una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, amb plena
autonomia orgànica i funcional, que actua amb objectivitat i plena
independència de les administracions públiques en l’exercici de les
seves funcions. 

Article 38, Llei 15/2003, del 18 de desembre,
qualificada de protecció de dades personals



Tramitar els
expedients

d’inscripció,
modificació i

supressió de fitxers
de dades personals

de naturalesa privada

Organitzar
conferències i

xerrades formatives
adreçades als

ciutadans i les a
escoles

Instruir els expedients
administratius

d’infracció comesos per
entitats de naturalesa

privada i pública.
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1 Difusió de bones
pràctiques en el

tractament de les
dades personals

Informar a les persones
físiques sobre els seus

drets i procedir a la
tramitació dels

expedients administratius
quan aquests drets no

són atesos

Desenvolupar projectes
d’adaptació i canvis

d’hàbits en el tractament
de les dades personals tant
per a entitats de caràcter

privat com per a les
administracions públiques

Assessorar a les
entitats privades i a
les administracions

públiques en el
tractament de les
dades personals.

Formar els
responsables del

tractament en tots
els procediments
d’adaptació a la

LQPD.
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Article 40 LQPD: 
a) Vetllar pel compliment d’aquesta Llei.
b) Gestionar el Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals.
c) Publicar anualment la llista de països amb protecció equivalent, conforme al que estableix
l’article 36 d’aquesta Llei.
d) Exercir la potestat inspectora i de sanció per a les infraccions que es tipifiquen en el capítol
cinquè d’aquesta Llei.
e) Proposar les millores en la normativa de protecció de dades personals que consideri
convenients.

És a dir, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades és una institució
independent que vetlla perquè les dades personals dels ciutadans siguin
tractades, tant per part de les organitzacions privades com de les
administracions públiques, garantint el dret fonamental a la protecció de
les dades personals.
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POTESTATS



Designat pel Consell General (per majoria
qualificada en primera votació, o per majoria

absoluta en una segona volta) per un període de
quatre anys. Aquest nomenament es pot renovar

al final de cada període.

C A P  D E  L ' A G È N C I A

Designats amb el mateix
procediment, majories i durada

que el Cap de l'Agència.

I N S P E C T O R S

Personal de l'Agència

A D M I N I S T R A C I Ó  I
S U P O R T
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RECURSOS HUMANS



FUNCIÓ CONSULTIVA

En l’exercici de la seva funció consultiva, l’Agència dona resposta a les consultes
que formulen tant persones físiques com jurídiques, privades o públiques,
respecte als dubtes que els sorgeixen arran dels tractaments de dades del seu
àmbit d’actuació.

Al llarg d’aquest 2021, s'han formulat un total de 1.474 consultes a l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades, que suposa una disminució respecte a la xifra
registrada l'any anterior ( 2.116) però que s'equipara amb el nivell de consultes
registrades pre-pandèmia. La principal via de recepció de les consultes ha estat
per correu electrònic (52%), tot i que les consultes telefòniques s’han mantingut
pràcticament al mateix nivell (39%) que en l'exercici de 2020. Les visites
presencials també han mantingut la progressió que es va apreciar al 2020 i
representen aquest any un 9% de les consultes rebudes. 

La majoria de les consultes han estat formulades majoritàriament a nivell
particular, mentre que les provinents de les administracions públiques han estat
186.
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PRESENCIALS

9% (131
consultes)

ORALS

39% (575
consultes)

CORREU
ELECTRÒNIC

52% (768
consultes)

ÀMBIT PRIVAT

 87.3% (1288
consultes)

ÀMBIT PÚBLIC

12.7% (186
consultes)
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Segons la naturalesa: 

Segons l'orígen: LA FUNCIÓ CONSULTIVA
EN XIFRES
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 Possibilitat d'examinar els equips físics i lògics utilitzats per al tractament
de les dades així com accedir als locals on estiguin instal·lats. 
Les inspeccions poden ser d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia. 
Possibilitat de requerir la documentació que es consideri necessària o també
es poden fer inspeccions de manera presencial, en cas que la documentació
aportada es consideri insuficient, al lloc on es tracten les dades, o bé on
presumptament s’hagin produït els fets objecte d’investigació.

Per complir amb la seva funció de control, l’APDA té atribuïda la potestat
d’inspecció. Així, es duen a terme una sèrie d'actuacions per verificar el
compliment de la normativa per part dels responsables de fitxers de dades
personals.

La Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades, en el
seu article 41, preveu que:

L’Agència té l'obligació d'iniciar els procediments d’investigació de totes les
denúncies presentades per qualsevol persona interessada i incoar els expedients
administratius en cas que es consideri vulnerat el dret fonamental a la protecció
de dades personals. 

12FUNCIÓ DE CONTROL



declara l'existència o no d'infraccions, 
insta als responsables i als prestadors de serveis a que adeqüin
el tractament de dades a la legislació vigent i,
si escau, exerceix la potestat sancionadora amb els expedients
administratius corresponents.

En els expedients administratius incoats aquest any, l'Agència ha
analitzat possibles vulneracions per ús i apropiació de dades
personals, la difusió de les mateixes a través de xarxes socials o
planes web, el mal ús o mala col·locació de dispositius
d'enregistrament com els de videovigilància o l'accés i la divulgació
de dades sensibles com les contingudes a la història clínica, entre
d'altres qüestions.

En l’exercici de la seva funció de control, l’Agència

Així es vetlla pel correcte compliment de la legislació sobre
protecció de dades i es controla l’aplicació dels drets d’informació,
accés, rectificació, supressió i oposició.
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DURANT L'ANY 2021
L'AGÈNCIA HA

TRAMITAT

EXPEDIENTS
ADMINISTRATIUS

13FUNCIÓ DE CONTROL
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APROVACIÓ NOVA LQPD
Durant el  mes d'octubre de 2021, e l  Consel l
General  aprovà la nova Llei  29/2021, del  28
d'octubre,  qual i f icada de protecció de dades
personals .

Aquesta norma garanteix  que el  marc andorrà
de protecció de dades s'actual i tz i  tant a la
constant evolució tecnològica  que v iv im com
als nous estàndards europeus,  sempre
garant int  un màxim respecte a les nostres
l l ibertats i  drets indiv iduals.

Entre d'altres novetats trobem la supressió
del  Registre públ ic  d' inscr ipció de f i txers,  la
f igura del  Delegat de Protecció de Dades o
l 'obl igació de not i f icar les v iolacions de
seguretat  en 72h,  entre d'altres.  

La nova normativa entrarà en v igor al  maig de
2022 fet  que provoca que la present Memòria
encara no ref lecteix i  e ls  canvis i  les novetats
que incorpora.  
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15DRET D'ACCÉS
 

Dret a ser informat de
l'existència de fitxers que

continguin dades sobre
un mateix i la seva

finalitat.

DRET D'OPOSICIÓ 
 

Dret a que les dades no es
comuniquin a un tercer.

 

DRET DE SUPRESSIÓ
 

Dret a deixar de constar en
un fitxer de dades.

 
NOVETAT 2021: 

 
Dret a l'oblit --> dret a

eliminar el rastre a
metacercadors. 

DRET DE RECTIFICACIÓ
 

Dret a que es corregeixin
les dades quan aquestes
no es corresponguin amb

la realitat.

NOVETAT 2021: 
DRET DE LIMITACIÓ DEL

TRACTAMENT
 

Dret a sol·licitar al
responsable del tractament
que apliqui mesures sobre
aquestes dades per, entre
altres coses, evitar-ne la
modificació o, si s'escau,

l'esborrament o la
supressió. 

NOVETAT 2021: 
DRET A LA PORTABILITAT

 
Dret a que les dades es
transmetin directament

d'una entitat o empresa a
una altra, sense

necessitat de ser lliurats
al mateix usuari, sempre

que això sigui
tècnicament possible.
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El  responsable té 1 mes des de la sol · l ic i tud escr ita per contestar de
forma CLARA i  INTEL·LIGIBLE i  compl ir  amb les obl igacions establertes

a la LQPD. 



La plana web de l’Agència (www.apda.ad) és un excel·lent mitjà de
consulta i d’informació en referència a la protecció de dades
personals, tant per donar resposta a les preguntes que es
plantegen els ciutadans com a aquelles que es formulen els
responsables del tractament de dades personals.

És una prioritat de l'Agència andorrana de protecció de dades
conscienciar a la ciutadania sobre els principis de protecció de
dades, especialment als més joves. Per aquest motiu la plana web
inclou un apartat dedicat a joves, pares i educadors on hi poden
trobar eines enfocades a tractar sobre la necessitat de protegir les
pròpies dades personals. 

Els documents més descarregats de la nostra plana web han estat
la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de
dades personals, el model d'Autorització a la recollida i ús
d'imatges i el de Consentiment informat, i les guies relatives a
l'adaptació a les obligacions del RGPD i sobre les Transferències
internacionals de dades a Països Tercers arran del cas Schrems II.
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68.861
VISITES

16PLANA WEB

DESCÀRREGUES

38.129

https://www.apda.ad/sites/default/files/2021-01/Dia%20Protecci%C3%B3%20de%20Dades%20Transfer%C3%A8ncia%20internacional%20de%20dades%20arran%20del%20cas%20Schrems%20II.pdf
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El  Registre Públ ic  d'Inscr ipció de Fitxers és un òrgan,  que depèn de l ’APDA la missió del  qual  és vet l lar  per
la publ ic i tat  de l ’ex istència dels f i txers de dades de caràcter personal  i  dels  tractaments de dades per
permetre que qualsevol  persona pugui  conèixer l ’ex istència d’un determinat tractament de les seves dades
personals,  la  f inal i tat  i  la  ident itat  del  responsable del  f i txer,  per a ix í  fer  possible l ’exercic i  dels c iutadans
dels drets d’accés,  rect i f icació,  oposic ió i  cancel · lació regulats per la  Lle i  15/2003. El  responsable del
f i txer ha de declarar el  f i txer mit jançant una not i f icació i  e ls  inspectors de l ’Agència revisen que es
compleix in els  requis its  establerts per la  Lle i ,  proposant al  cap de l ’Agència acceptar o rebutjar  la
inscr ipció.

Tots els  tràmits de registre són gratuïts i  e l  Registre d’Inscr ipció de Fitxers de dades personals és d’accés
públ ic ,  general  i  gratuït ,  i  es pot consultar a través de la plana web de l ’Agència.

Els organismes públ ics i  les administracions no han de declarar els  f i txers a l ’Agència,  s inó que la regulació
d’aquests f i txers es preveu mit jançant la  publ icació al  Butl let í  Of ic ia l  del  Pr incipat d’Andorra.

Cal  remarcar,  que la nova Lle i  29/2021 el imina el  Registre i  l 'obl igació de publ ic itar  e ls  tractaments de
dades real i tzats.  Per tant,  entrant la  nova l le i  en v igor al  maig de 2022, les x i fres de 2021 presentades a
continuació són les últ imes que podem presentar d'un exercic i  anual  complert .  



A 31 de desembre del  2021, constaven
inscr its  un total  de 5.102 f i txers  dels
quals 337 suposen noves inscr ipcions

de l 'any 2021. Durant aquest s'han
produït  384 tràmits davant aquest

òrgan,  fet  que suposa una disminució
del  7.02 % respecte a l 'any anter ior.

Aquesta daval lada conf irma la
tendència a la  baixa ja  in ic iada durant

2020.

384 SOL·LICITUDS
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18EL REGISTRE PÚBLIC D'INSCRIPCIÓ DE FITXERS EN XIFRES

302 inscripcions 
22 modif icacions
19 supressions    
2 ret irades         
39 pendents        

Durant l 'any 2021, l 'Agència ha
tramitat



DIFUSIÓ DELS
PRINCIPIS DE

PROTECCIÓ DE
DADES

Dia de la protecció de dades 2020. 
L'Agència als mitjans. 

Acció formativa i divulgació.
 

Un dels principals objectius de l’Agència és difondre i sensibilitzar sobre els drets i els
deures relacionats amb les dades de caràcter personal. 

Amb aquesta finalitat, s’organitzen conferències, es publiquen guies de bones praxis i
es realitzen reunions formatives amb els responsables de fitxers de dades, entre altres

activitats.
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Durant el  DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES 2021,
aquesta agència va publ icar "Guia per a la transferència
internacional  de Dades a Països Tercers",  una guia informativa
que busca descr iure i  esclar ir  com poden real i tzar-se
transferències internacionals de dades arran de la publ icació de
la sentència SCHREMS II  del  Tr ibunal  de Just ic ia de la UE.  

Aquesta sentència suposà un nou paradigma europeu per a la
transferència internacional  de dades que afecta no només als
estats membres de la Unió Europea s inó que les seves
conseqüències s’estenen a nivel l  g lobal  en el  context  l ’economia
digital  i  g lobal i tzació en el  que v iv im.

La sentència es div idí  en dos grans blocs:  e l  pr imer,  es centrà
en declarar la  inval idesa de la Decis ió relat iva a l ’Acord del
Pr ivacy Shield;  mentre que en el  segon,  e l  TJUE es centrà en la
obl igació de les autor itats de protecció de dades,  dels
responsables i  dels  prestadors de serveis de garant ir  que el
receptor d’una transferència de dades garanteix  un nivel l
adequat de protecció.

20DIA DE PROTECCIÓ DE DADES 2021
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21L'AGÈNCIA ALS MITJANS
A l'hora de difondre els principis de protecció de dades, els mitjans de comunicació suposen un excel·lent
aliat. Aquesta és la raó per la que l'Agència procura mantenir una bona relació i sempre està disposada a
col·laborar amb aquests. Durant l'any 2021 l'Agència ha participat:

2 intervencions 2 intervencions 23 intervencions. 

Temes tractats: Quins són els errors més comuns d’infants (i d’adults) quant a la privacitat a les xarxes
socials?, Contrasenyes, ús del correu electrònic d'empresa, enregistrament de classes online, nomenament

i jurament de la nova cap i noves inspectores APDA, aprovació nova Llei 29/2021, del 28 d'octubre,
qualificada de protecció de dades i novetats presentades. 



ACCIÓ FORMATIVA 22
Durant l ’any 2021 es real i tzaren formacions tant a l ’àmbit  públ ic  com al  pr ivat .  Especialment,
durant l 'any 2021 l 'acció formativa es centrà en la formació en l 'àmbit  educat iu.  

Aix í ,  per una banda es formà als educadors en c iberseguretat  i  tractaments de dades d'alumnes a
través de l 'ús de plataformes educat ives i  a  l 'aula.  

També,  en el  marc de les xerrades "No t 'enredis a LES XARXES! Protegeix-te a internet"  l 'Agència
vis ità 8 centres educat ius del  país i  impart í  xerrades a alumnes de 3r c ic le de pr imària i  secundària
sobre els  per i l ls  associats a internet i  sobre la necessitat  de preservar la  pr ivacitats a la  xarxa.  A
més a més,  l 'Agència també real i tzà xerrades a grups de pares d'escolars per també trasl ladar
aquesta necessària conscienciació a l 'àmbit  domèstic.  
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FÒRUMS
INTERNACIONALS
I CONSELL
D'EUROPA
Fòrums internacionals
Publicacions del Consell
d'Europa
Associacions i xarxes
internacionals
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Resolució sobre el tractament de dades en el marc de
l'Interès general i públic
Resolució sobre drets digitals dels infants. 
Resolució sobre l'Accés de Governs en base a la
seguretat nacional i pública. 
Resolucions sobre la direcció estratègica de l'Assemblea i
sobre el futur de la mateixa.

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL. Octubre 2021. 

Arran de la crisi sanitària, la Conferència Internacional
d'autoritats de protecció de dades es celebrà a Mèxic i el seu
format fou híbrid: aquesta Agència hi assistí telemàticament. 

S'adoptaren les següents resolucions:

CONFERÈNCIA DE PRIMAVERA. Dubrovnik 2021. 

Arran de la crisi sanitària, la Conferència de
Primavera d'autoritats de protecció de dades que
havia de celebrar-se a Croàcia, es posposà fins al
Maig de 2022, mantenint la seu estipulada. 

Així mateix, el Grup de Treball sobre el futur de la
conferència prorrogà la seva composició i els treballs
realitzats fins a la celebració de la conferència. 
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https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2021/10/2021022-ADOPTED-Resolution-on-the-Assemblys-Strategic-Direction-2021-23.pdf
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25PUBLICACIONS DEL CONSELL D'EUROPA

    Directr ius sobre la
protecció de les persones pel

que fa al  tractament de
dades personals per i  per a

campanyes pol í t iques

 Directr ius
sobre

reconeixement
facial

 Dictamen sobre la
recomanació 2185 (2020) de

l 'Assemblea Parlamentàr ia
del  Consel l  d'Europa "La
intel · l igència art i f ic ia l  en

l 'assistència sanitàr ia:
reptes mèdics,  legals i  èt ics

per davant"

 Opinió del  Comitè del
Conveni  108 sobre el

projecte de segon protocol
addic ional  a l  Conveni  de

Budapest
 Interpretació de les

disposic ions:  Conveni  108+

Opinió de la Mesa sobre el
projecte de recomanació del

Comitè de Ministres als
Estats membres sobre la

comunicació electoral  i  la
cobertura mediàt ica de les

campanyes electorals

 Informe sobre les
impl icacions per a la

protecció de dades dels
mecanismes d' intercanvi

interestatal  de dades per a la
l lu ita contra el  blanqueig de

capitals/la l lu ita contra el
f inançament del  terror isme i

f inal i tats f iscals

Informe sobre el  f inançament
de les autor itats de
protecció de dades
 Informe sobre el

f inançament de les autor itats
de protecció de dades de
Catherine Pozzo di  Borgo

Mecanisme
d'avaluació i  revis ió

d'acord amb el
Conveni  108+ i

qüest ionari
d'avaluació



Reforçar l'eficàcia dels membres de l'associació en la promoció i aplicació del dret a
la protecció de dades personals
Fomentar la recerca i l'intercanvi de bones pràctiques
Establir un centre francòfon d'expertesa en protecció de dades
Recollir i difondre informació relativa als membres de l'associació dins de la xarxa
de la Francofonia (OIF i xarxes institucionals francòfones)
Cooperar amb altres organitzacions i associacions per promoure la protecció de
dades i la democràcia

Associació de la Francofonia de Protecció de Dades
(AFAPDP)

L'Associació Francòfona d'Autoritats de Protecció de Dades
Personals (AFAPDP) va ser creada el setembre de 2007 a
Mont-real a instigació de representants de les autoritats de
protecció de dades personals de parla francesa i de
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Els
objectius d'aquesta associació són: Establir un conjunt de principis i drets comuns de protecció de dades

personals que els Estats Iberoamericans puguin adoptar i desenvolupar
a la seva legislació nacional, amb la finalitat de comptar amb regles
homogènies a la regió.
Garantir l'efectiu exercici i tutela del dret a la protecció de dades
personals de qualsevol persona física als Estats Iberoamericans,
mitjançant l'establiment de regles comunes que assegurin el tractament
degut de les seves dades personals.
Facilitar el flux de les dades personals entre els Estats Iberoamericans i
més enllà de les fronteres, amb la finalitat de coadjuvar al creixement
econòmic i social de la regió.
Afavorir la cooperació internacional entre les autoritats de control dels
Estats Iberoamericans, amb altres autoritats de control no pertanyents a
la regió i autoritats i organismes internacionals en la matèria.”

Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades 
(RIPD)

La Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades
(RIPD), sorgeix amb motiu de l'acord assolida a la
Trobada Iberoamericana de Protecció de Dades
(EIPD) celebrada a Guatemala l'any 2003. 
Els seus objectius son: 

. 
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PERSPECTIVES
I PRIORITATS 
DE L'AGÈNCIA

ANDORRANA DE
PROTECCIÓ DE

DADES
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A l’octubre del 2021 s’aprovà la nova llei de protecció de dades amb l’adopció d’una visió més
moderna i actual del tractament de dades, tenint en compte l’ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació que caracteritza l’actual era digital. Una regulació que permetrà un
millor control de les dades per part dels ciutadans alhora que el seu compliment ajudarà a les
entitats a dotar de més confiança, augmentar-ne la seguretat, millorar-ne la gestió de les dades i
actuar amb transparència. Alhora ens aproparem més a la regulació establerta pel marc europeu en
matèria de protecció de dades.
Amb l’entrada d’aquesta nova llei, es preveuen grans canvis en l’Agència, a més d’una
transformació en l’estructura i en la manera de treballar.

A més, el 2021 és un any on dos dels membres cabdals de l’Agència es van jubilar deixant pas a la
formació d’una nova estructura, amb el nomenament d’una nova cap i dos inspectores. Amb
aquesta nova configuració i aprofitant el context de transformació que viurà l’Agència, per al 2022
es plantegen noves accions amb afectació a tots els nivells:

Internament, es definiran els nous valors, la missió i la visió de l’Agència, s’elaborarà el codi ètic a fi
de facilitar la presa de decisions en tots els nivells i conformar la cultura organitzacional amb uns
principis compartits en el nou equip. S’elaborarà una guia de gestió de persones per a afavorir la
planificació interna, el clima organitzacional i regular aspectes com el teletreball o la capacitació de
la plantilla. També s’iniciarà un procés de selecció d’un tècnic eventual de suport.

Reshma HARISH PUNJABI
Cap de l'Agència andorrana
de Protecció de Dades

PERSPECTIVES I PRIORITATS
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Pel que fa la imatge de l’Agència, s’establiran nous paràmetres d’ús del logotip amb colors que transmetin els valors de la institució
i un disseny que representi la protecció fent una analogia amb la nostra funció principal. A més a més, això implicarà un canvi en
tota la plana web, que es transformarà per a oferir una navegació fàcil i pràctica, molt pensada en l’usuari final, oferint guies
pràctiques i informació sobre els nous drets i obligacions amb una estructura nova i més dinàmica. En aquesta línia, i seguint
l’estratègia de digitalització i administració electrònica de la institució, es possibilitarà als usuaris la creació d’un perfil, amb
l’objectiu de facilitar els tràmits i poder crear, en un futur, un nou canal de comunicació, amb la nova figura que incorpora la nova
llei, la del Delegat de Protecció de Dades (DPD). L’estructura permetrà facilitar les comunicacions amb l’Agència on s’hauran de fer
notificacions de violacions de seguretat, comunicar les dades de contacte del DPD, designar els representants, acreditar els codis
de conducta, sol·licitar l’avaluació de les garanties adequades per les transferències internacionals a tercers països, entre d’altres.
També, s’oferiran models i plantilles per tal de simplificar, el màxim possible, tant el compliment de les diferents obligacions com
l’exercici dels drets.

Un dels aspectes més importants que implicarà la nova llei, és el seu desplegament reglamentari. L’APDA treballarà per al
desenvolupament d’aquest text donant-li una perspectiva actual i a llarg termini i col·laborant amb agents externs que puguin
aportar l’experiència externa d’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor a l’Espai
Econòmic Europeu al 2018. En línia a això, al 2022 es preveu que la Comissió Europea renovi la decisió d’adequació d’Andorra
com a país amb un nivell de protecció adequat cosa que manté i evidencia el nivell de protecció equivalent amb els estàndards
europeus que garanteix el marc normatiu andorrà en matèria de protecció de dades personals.

Pel que fa la promoció de la sensibilització del públic, es preveu que durant el primer any de l’entrada en vigor de la nova llei, fer el
màxim de pedagogia possible amb diferents accions comunicatives i de difusió, com la publicació de guies informatives i pràctiques
destacant les novetats de la llei, una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i drets, la publicació
d’infografies i la realització de xerrades i accions formatives. En aquesta línia, s’obrirà un perfil de Linkedin, xarxa social
professional, com a canal addicional per arribar al màxim de públic possible. L’objectiu serà generar més cultura de protecció de
dades per a que els diferents agents entenguin la importància de la privadesa de les persones i com aquesta pot ser un avantatge
competitiu i no una càrrega.
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En relació amb la funció consultiva, es preveu que durant el primer any de l’entrada en vigor de la nova llei, un augment de les
consultes relacionades amb la resolució de dubtes que puguin sorgir amb l’aplicació de la nova normativa. Pel que fa la funció de
control, l’Agència mantindrà la seva obligació de vetllar per a la correcta implementació de la llei així com per al màxim respecte
per a les disposicions allà contingudes. Conscients del període d'adaptació que existirà durant 2022,  l'Agència adoptarà un rol
d’assistència, amb una visió de mediació i, sempre que sigui possible i atenent a la gravetat dels fets, fent prevaldre les accions
correctives per sobre de les sancionadores. Això es farà en línia al foment de la cultura de protecció de dades com a eix estratègic
en el primer any de la implementació de la llei.

Al 2022, l’APDA continuarà participant a la Comissió Nacional de Videovigilància, al Consell Andorrà d’Estadística i es preveu la
seva incorporació a la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació.

En relació amb els Convenis de col·laboració, l’APDA renovarà el conveni de col·laboració entre la Institució del Raonador del
Ciutadà.

Una altra línia que es preveu iniciar el 2022 és la possibilitat d’establir plans de col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació per
a projectes concrets i formar nexes que ajudin a compartir, generar nou coneixement i resoldre aspectes de l’àmbit de la protecció
de dades.

Finalment, al 2022, l’APDA treballarà per reforçar els vincles internacionals, concretament amb el Consell d’Europa, la Global
Privacy Assembly, l’Associació de la Francofonia de Protecció de Dades (AFAPDP) i la Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades
(RIPD), entre d’altres, per compartir coneixements i generar eines de treball més eficients i concretes als nous reptes que
apareixeran en el futur.



ANNEX















C/ Dr. Vilanova, 15-17
Nova seu del Consell General, planta -5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
          +(376) 808115
          apda@apda.ad
          @AndorraDPA
           www.apda.ad
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