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Ens complau un any més presentar la Memòria anual de l'Agència Andorrana de

protecció de Dades, que recull les activitats realitzades per aquesta institució

durant el 2020 en totes les seves àrees; a més a més d’una anàlisi de les

tendències més rellevants, d’una exposició i valoració dels reptes presents i

futurs i d’una avaluació de les iniciatives posades en marxa durant l'any.

L’Agència busca ser una institució propera i accessible a la ciutadania i a la resta

de les administracions públiques, posant a la seva disposició diferents canals de

comunicació a través dels quals es pot sol·licitar informació, criteri jurídic o

tecnològic en totes les qüestions en què pugui veure’s afectat el dret fonamental

a la protecció de dades de caràcter personal; parant especial atenció al fet que

el tractament de dades personals continua influenciat pel desenvolupament

dinàmic de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions en

l’economia mundial connectada i, que el mateix, té un impacte major en la vida

quotidiana de la població en la feina, en el consum i en el lleure.

La Memòria que em complau presentar exposa les activitats més rellevants dutes

a terme per l'Agència de Protecció de Dades en 2020, un any atípic per a tots on

aquest organisme no sols ha hagut d'enfrontar-se a nombrosos reptes relacionats

amb el dret fonamental del qual és garant sinó que ha hagut de fer-lo a l'entorn

de la pandèmia derivada de la COVID-19. 
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Organitzar l’Agència amb el teletreball, ha permès que l'Agència hagi estat

en unes condicions òptimes per a continuar treballant en la situació

extrema que hem viscut enguany i que requeria conciliar la salut del

personal amb les seves obligacions laborals.

Un dels reptes principals de 2020 ha estat establir criteris i conciliar la

garantia de l'assistència sanitària i el control de la pandèmia amb el dret

fonamental a la protecció de dades personals. I ha estat un dels reptes

perquè, en paral·lel, l'Agència ha hagut de continuar treballant en la

resolució de les reclamacions plantejades pels ciutadans, en les consultes

plantejades per les empreses i les administracions, atenent els dubtes i

consultes tant dels ciutadans com dels subjectes obligats, publicant

materials o llançant iniciatives de diversa índole per a fomentar la privacitat.

Tot això sense oblidar la necessària pedagogia d'entendre la protecció de

dades com un element de competitivitat que redunda en benefici tant de

les pròpies organitzacions com de les persones les dades de les quals es

tracten. La participació de l’Agència en la Comissió de la Videovigilància, i

en la Comissió d’Estadística, han estat necessàries per adaptar els

tractaments de les dades personals a les disposicions d’aquest dret

fonamental. 
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La principal fita de 2020 per a l'Agència estat donar resposta des de la perspectiva de protecció de dades a la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 en

una doble dimensió. 

La conciliació de les mesures a adoptar per a garantir l'assistència sanitària i el control de la pandèmia amb el dret fonamental a la protecció de dades personals, en

col·laboració amb el Ministeri de Sanitat com a principal autoritat competent per a l'adopció de mesures en relació amb aquesta finalitat. L'adopció de mesures de

caràcter organitzatiu que permetessin mantenir el nivell d'activitat de l'Agència en les circumstàncies que ha exigit la COVID-19, de manera que no pogués ressentir-se

el sistema de garanties per als ciutadans establert en la Llei.

L'Agència ha desenvolupat una àmplia activitat de difusió d'informacions i documents en relació amb la COVID-19, dirigits tant a ciutadans com als responsables del

tractament de les dades. I ha creat una secció específica en la seva web anomenada «Covid 19» que inclou nombrosos documents que es recullen de manera

detallada en altres apartats d'aquesta Memòria.

Una qüestió de cabdal importància ha estat la presentació a tràmit parlamentari del text que modernitza la Llei de protecció de dades personals alineant-la amb el

Reglament de protecció de dades europeu, així com la resposta als qüestionaris tramesos per la DG de Justícia i Llibertat de la Unió Europea, en el tràmit de revisió de

l’adequació del Principat d’Andorra. 

Finalment, vull recordar al lector que aquesta Memòria no pretén ser exhaustiva, sinó que busca posar en unes línies les tendències, els fets més destacats, les

inquietuds, i les esperances també d’aquesta agència, recordant que l’equip de professionals de la mateixa sempre està disponible per tal d’aportar les precisions que

siguin necessàries: equip de persones al que vull expressar el meu reconeixement, doncs el seu talent i esforç ha contribuït al bon funcionament i al repte de mantenir

un ritme intens de treball; un repte que han assumit, amb gran professionalitat i que hem gestionat amb fermesa i dedicació.

Joan CRESPO i PIEDRA

Cap de l'Agència andorrana de Protecció de Dades
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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.



Què és i com funciona?

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades és l’organisme independent que té per objecte garantir els drets a la

protecció de les dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada. Així s’estableix en l’article 38 de la Llei

15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. 

El mateix article qualifica l’Agència Andorrana de Protecció de Dades com 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 i es

relaciona amb el Govern per mitjà del departament que es determina per reglament.

Així doncs, 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. 

L'AGÈNCIA ANDORRANA
PROTECCIÓ DE DADES
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FUNCIONS
Tramitar els expedients d’inscripció,
modificació i supressió de fitxers de
dades personals de naturalesa privada
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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 Llei 15/2003, del 18
de desembre, qualificada de protecció
de dades personals

Instruir els expedients administratius
d’infracció comesos per entitats de
naturalesa privada i pública.

Organitzar conferències i xerrades
formatives adreçades als ciutadans i a
les escoles

11

22

33

44

55

66

77

88



POTESTATS:
Art. 40 de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

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.
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Cap de l'Agència

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.

2 inspectors

Designats amb el mateix

procediment, majories i durada que el

Cap de l'Agència.

Administració i suport

Personal de l'Agència

RECURSOS HUMANS DE L'AGÈNCIA:
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FUNCIÓ CONSULTIVA:
En l'exercici de la seva funció consultiva, l'Agència Andorrana de Protecció de Dades 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.

Al llarg d'aquest 2020, s'han formulat un total de 2.116 consultes a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que suposa un gran increment
respecte a la xifra registrada l'any anterior (1.763). La principal via de recepció de les consultes ha estat per correu electrònic (57%), tot i que les
consultes telefòniques s'han mantingut a un nivell similar (41%) que en l'exercici de 2019. Les visites presencials però, i de forma lògica tenint en
comptel context de pandèmia, han sofert una caiguda en picat i només representen un 2,7% de les consultes rebudes. La majoria de les consultes
han estat formulades majoritàriament en l'àmbit privat, mentre que les provinents de les administracions públiques han estat 508. 

A partir de les consultes s'han redactat 177 informes (65.5% més que el 2019) dels quals 43 han estat dirigits a administracions públiques.

S'entén per informe la resposta escrita a les consultes sobre una qüestió concreta en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.
Aquests han tractat diverses temàtiques: tràmits de declaració de fitxers, l'afectació de la COVID-19 en l'àmbit públic, privat i laboral, ús d'imatges
de menors, les transferències internacionals de dades, propostes de modificacions de llei amb afectació a protecció de dades, l'aplicació del
RGPD a Andorra o com exercir els drets d'accés, de supressió, de cancel·lació i d'oposició, entre d'altres.
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Arran de la crisi de la COVID-19 l'agència va
haver de donar resposta a diverses
qüestions plantejades tant per particulars
com per les administracions públiques.

Algunes de les qüestions a les quals es
donà resposta foren la cessió de dades en

el marc de la lluita contra la pandèmia a

autoritats sanitàries, les mesures de

seguretat adients per als treballadors en

el context del teletreball, la idoneïtat

d'instal·lar sistemes de control d'accés a

establiments comercials i d'allotjament

turístic basats en la presa de temperatura

als clients,... etc.

FUNCIÓ CONSULTIVA: COVID-19
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En aquests casos, a part de
contestar les consultes, l'APDA
va publicar guies formatives o

infogràfics al respecte.

Cal destacar també que aquesta
Agència analitzà una Avaluació

d'Impacte relativa al
desenvolupament d'una app de
rastreig de contactes de COVID-

19, on es ponderava la seva
proporcionalitat respecte a la
finalitat perseguida.



Orals

41,3% (867

consultes)

Naturalesa de les consultes rebudes

LA FUNCIÓ CONSULTIVA EN XIFRES:

Sector privat

 76% (1608 consultes)
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Sector públic

24% (508 consultes)
Correu electrònic

57% (1207 consultes)

Presencials

2,7 % (42 consultes)

Origen de les consultes rebudes



Art. 41 de la Llei 15/2003, de 18 de

desembre, qualificada de protecció de

dades personals

Es poden examinar els equips físics i lògics utilitzats per al
tractament de les dades, i alhora accedir als locals on estiguin
instal·lats. 
Les inspeccions poden ser d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia.
Es pot 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’Agència Andorrana de
Protecció de Dades 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.

FUNCIÓ DE
CONTROL
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Funció de control

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

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.

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, la tutela de drets personalíssims de protecció de dades, o l'accés i la
divulgació de dades sensibles o la recollida excessiva de dades, entre d'altres qüestions.

En l’exercici de la seva funció de control, l’Agència, d'acord amb els procediments previstos al
Codi de l'Administració:

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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1 9

D u r a n t  l ' a n y  2 0 2 0 ,  l ' A g è n c i a
h a  t r a m i t a t

e x p e d i e n t s  a d m i n i s t r a t i u s .



Les causes i els supòsits de denegació d'aquests drets són exclusivament les disposades per llei. Totes les denegacions es poden recórrer davant
l'Agència andorrana de Protecció de Dades que avaluarà la possible infracció i en tramitarà l'expedient administratiu de conformitat als
procediments d'inspecció i sanció. 

DRETS PERSONALÍSSIMS

Dret a ser informat de
l'existència de fitxers que continguin
dades sobre  un mateix i la seva
finalitat.

1 mes per a modificar les dades. Si
les mateixes s'han comunicat a un
tercer, aquest també haurà de
corregir-les.

15 dies per comunicar la recepció
de les dades a l'interessat. Aquest
disposa d'un mes per oposar-se a la
transferència.

1 mes per respondre. Si s'accepta
les dades queden bloquejades i
només a disposició de les
administracions i els tribunals fins
que prescriguin.

DRET D'ACCÉS

Interessats

Responsables

5 dies hàbils desde la solicitud
escrita per contestar de forma
CLARA i INTEL·LIGIBLE.

DRET DE RECTIFICACIÓ

Interessats

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

Responsables

DRET D'OPOSICIÓ

Interessats

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

Responsables

DRET DE SUPRESSIÓ

Interessats

Dret a deixar de constrar en un
fitxer de dades.

Responsables
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PLANA WEB:
 

72.942
visites

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.

Dins de la plana web, també tenim el Portal Jove, apartat destinat a facilitar tot
tipus d’informació i consells pràctics a joves, pares i educadors. És una prioritat
de l'Agència andorrana de protecció de dades conscienciar als joves sobre la

necessitat de protegir les pròpies dades personals al tractar-se d'un dels

col·lectius que més risc presenten de veure vulnerats els seus drets.

Els documents més descarregats de la nostra plana web han estat:  
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46.816
descàrregues

Manual de bon ús del correu electrònic: guia per a les persones treballadores per a

la protecció de la privacitat en l'ús del correu electrònic. 

Recomanacions sobre tractaments de dades en la crisi de la COVID-19. 

Pour un usage raisonné des réseaux sociaux en milieu scolaire. 

Dictamen 4/2012 sobre la exención del requisito de consentimiento de cookies.

Dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea.

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

Recomanació Teletreball.

Nota informativa sobre la legitimitat de la presa de temperatura a clients

d'establiments comercials i allotjaments turístics.   



El Registre Públic d'Inscripció de Fitxers és un òrgan, que depèn de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, 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.

El responsable del fitxer ha de declarar el fitxer mitjançant una notificació i els inspectors de l’Agència revisen que es
compleixin els requisits establerts per la Llei, proposant al cap de l’Agència acceptar o rebutjar la inscripció. Malgrat això, la
inscripció d’un fitxer té caràcter declaratiu i no prejutja que s’hagin satisfet tots els requisits exigits per la Llei 15/2003, del 18
de desembre, qualificada de protecció de dades.

Tots els tràmits de registre són gratuïts i el Registre d’Inscripció de Fitxers de dades personals és d’accés públic, general i
gratuït, i es pot consultar a través de la plana web de l’Agència www.apda.ad.

Els organismes públics i les administracions no han de declarar els fitxers a l’Agència, sinó que la regulació d’aquests
fitxers es preveu mitjançant la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

A 31 de desembre del 2020, constaven inscrits un total de 4.765 fitxers dels quals 283 suposen noves inscripcions de l'any
2020. Durant aquest s'han produït 413 tràmits davant aquest òrgan, fet que suposa una disminució del 47,52% respecte a
l'any anterior. Aquesta davallada es deu a la disminució de tràmits durant el confinament. 

Durant l'any 2020 s'ha pogut apreciar un augment notable en la xifra de fitxers de dades personals de naturalesa privada  i
pública que contenen dades sensibles, com lògicament en allò relatiu a la salut, però també dades relatives a les opinions
polítiques o la pertinença a organitzacions sindicals. 
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4 1 3

D u r a n t  l ' a n y  2 0 2 0 ,  l ' A g è n c i a
h a  t r a m i t a t

s o l · l i c i t u t s  d e  l e s
q u a l s :  

REGISTRE PÚBLIC D'INSCRIPCIÓ DE FITXERS: 

2 8 3  i n s c r i p c i o n s  
5 0  m o d i f i c a c i o n s
1 0  s u p r e s s i o n s     
5  r e t i r a d e s          
5 5  p e n d e n t s         
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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.



Dia de protecció de dades

La recollida i el tractament de dades biomètriques suposen un risc  molt  
elevat  de  produir danys   irreparables   en   la privacitat  dels
interessats així que aquesta Agència recomanà la seva limitació a
aquells supòsits on quedés provada la seva necessitat, proporcionalitat
i efectivitat.

Durant el DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES 2020, aquesta
agència va publicar "Biometria: afectació en matèria de protecció de

dades", una guia informativa que busca descriure i determinar l'afectació
als drets fonamentals que tenen les tècniques i les tecnologies
biomètriques.  

Durant els darrers anys hem vist com tant  empreses  privades com   
 les administracions públiques han optat per la instal·lació de sistemes
de recollida i tractament de dades biomètriques i alhora,  com aquestes
s'han anat fent lloc en l'àmbit   privat a través de dispositius mòbils i
formes d'interactuar amb el nostre entorn.

DIA DE
PROTECCIÓ
DE DADES

2020
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L'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 2020
l'Agència ha participat:

Temes tractats: 
 

Biometria, Phishing,
Història clínica, rastreig i
bases de dades de COVID,
presa de temperatura als

locals comercials, afectació
laboral de la COVID,

teletreball, etc.  

Televisió
4 intervencions

Ràdio
3 intervencions

Premsa
28 intervencions
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ACCIÓ FORMATIVA
Com s'ha dit, una de les principals funcions de l'agència és la realització de formacions a entitats públiques i
privades. Ara bé, el context de pandèmia viscut durant l'any 2020 ha impedit dur a terme aquesta funció. Per aquest

motiu, l'Agència ha realitzat la seva funció formativa i divulgativa a través de la creació de guies, recomanacions i
infogràfics explicatius de l'afectació de la COVID-19 a la protecció de dades. 

Algunes d'aquestes han estat: 
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Recomanació sobre tractament de dades en el context del COVID-19

Teletreball

Tractament de dades per part d'autoritats sanitàries.

Guia de la Comissió Europea sobre les apps de suport a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 en

relació amb la protecció de dades. 

Nota informativa sobre la legitimitat de la presa de temperatura a clients en establiments comercials i

allotjaments turístics. 

Recollida de dades COVID-19 en establiments de restauració. 
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Consell d'europa i fòrums
internacionals

FÒRUMS INTERNACIONALS
PUBLICACIONS

ASSOCIACIONS I XARXES INTERNACIONALS



Tecnologies de reconeixement facial. 

El rol de la protecció de dades en el desenvolupament d'ajuda

internacional, ajuda humanitària i gestió de crisis. 

Responsabilitat en el desenvolupament i ús d'Intel·ligència

artificial. 

Reptes sorgits arran de la Pandèmia de la COVID-19 en

matèria de protecció de dades. 

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL. Octubre 2020. 

Arran de la crisi sanitària, la Conferència Internacional d'autoritats

de protecció de dades que havia de celebrar-se a Mèxic, es

celebrà de forma telemàtica l'octubre de 2020. 

S'adoptaren les següents resolucions: 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. 

CONFERÈNCIA DE PRIMAVERA. Dubrovnik 2020 . 

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 2021, mantenint la seu estipulada. 

Fòrums internacionals
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Remarcar que arran de la situació pandèmica, aquests fòrums es
realitzaren telemàticament.



PUBLICACIONS Informe relatiu a les
Solucions Digitals
per a la lluita contra
la COVID-19. 

Guia sobre la
Protecció de dades

d'infants en el
context educatiu. 

Informe relatiu a la
Protecció de dades

d'Infants en el
sistemes educatius:
reptes i possibles

remeis. 

Declaracions 
 conjuntes del Conveni
108+ i del Supervisor
Europeu de Protecció

de dades sobre la
protecció de dades en

el context de fluxos
transfronterers de
dades personals,
sobre rastreig de

contactes i de
protecció de dades en

el context de
pandèmia . 

Realització de perfils
i el Conveni 108+:
Informe sobre els

desenvolupaments
en tecnologies de

realització de perfils
arran de la

Recomanació de
2010. 
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Consell d'Europa:



Remarcar que la organització i la participació en aquestes xerrades fou telemàtica arran
del context de pandèmia. 

ASSOCIACIONS I XARXES
INTERNACIONALS

Associació de la Francofonia de

Protecció de Dades (AFAPDP)

En la trobada anual de l'Associació de la Francofonia de

Protecció de Dades (AFAPDP) es realitzà una declaració

conjunta sobre la necessitat d'harmonitzar la resposta als

reptes per a la intimitat i la protecció de dades sorgits arran de

la crisi de la COVID-19. 
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Xarxa Iberoamericana de Protecció de

Dades (RIPD) 2020

De forma similar, la reunió online celebrada el passat desembre

de 2020 de la xarxa iberoamericana declarà que el dret a la

salut i el dret de protecció de dades no són drets

incompatibles i que es necessita una actuació conjunta per tal

de garantir el respecte a ambdós drets. 
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Perspectives i prioritats
de l'Agència. 

PRIORITATS



PRIORITATS: 
La principal prioritat de l'Agència són els drets dels ciutadans. Així, la protecció efectiva d'aquests exigeix una doble vessant d'actuació: per una banda cal
conscienciar als mateixos en l'ús responsable de les seves dades i dels drets que se li reconeixen; i, alhora, vetllar perquè l'exercici d'aquests drets es
faci amb totes les garanties. Una valoració realista de les garanties que dóna qualsevol responsable de tractament de dades fa imprescindible analitzar
què coneixen sobre els riscos que planteja el desenvolupament tecnològic i els nous serveis en Internet i com reaccionen davant ells.

A nivell intern, l'Agència busca donar resposta a les necessitats de la ciutadania i en base a això es dóna resposta a les qüestions plantejades per
aquests, pels sectors empresarials, i especialment es duen a terme formacions i xerrades adreçades als més joves. No obstant això, i tenint en compte
els recursos que es disposen, l'Agència es veu obligada a prioritzar les tasques quotidianes i definir objectius que consideri prioritaris arran de l'aparició
de noves realitats que alterin l'estat del dret de protecció de dades i vetllant pel compliment i respecte d'aquest dret fonamental, ja que les autoritats de
protecció de dades suposen una de les garanties institucionals d'aquest.

No obstant tots aquests objectius requereixen d'una base jurídica, moderna, actualitzada i emmirallada en la normativa europea, tant del Consell d'Europa
com de la Unió europea, raó per la qual s'ha proposat al Consell General, modernitzar la Llei de Protecció de dades, del 2003, per tal que esdevingui una
eina jurídica de futur, en la garantia de la protecció del dret fonamental a la protecció de les dades personals. La nova Llei pretén canviar de forma
substancial la manera d'afrontar el compliment de la normativa de protecció de dades. D'una banda, a conseqüència del principi de la responsabilitat
proactiva o accountability, i d'altra banda, també especialment, a causa de l'enfocament en el risc en relació amb el compliment del conjunt d'obligacions,
des de com facilitar el dret d'informació fins a com fer les avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades. Aquesta norma obre un camí de reptes i
oportunitats en el marc d'un canvi global en termes econòmics, polítics i socials. Incorpora canvis que afecten de manera directa els drets i les llibertats
de les persones i, de forma especial, el dret a la protecció de dades i la privacitat, ja que les dades s'han convertit en part essencial del
desenvolupament d'aquest nou entorn.
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