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1. Qüestions prèvies

Anàlisi de situació

La Fundació Font Picant és una entitat sense ànim de lucre amb un programa assistencial
que s’integra a la Xarxa Pública d’Atenció a les persones que pateixen drogodependències,
tractant aquesta problemàtica des del punt de vista de defensa de les persones que poden patir
marginació i exclusió social, aportant recursos per la seva assistència, desintoxicació
avançada, rehabilitació biològica, psicològica i social, fomentant les seves habilitats per la
incorporació a la feina, per així aconseguir una inclusió sòcio-laboral de les persones que es
troben en aquesta situació.

Obligacions del responsable de tractament de dades segons el que
disposa el Reglament Europeu 2016/679

En data 14 d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, el qual, disposa unes obligacions per al Responsable de les dades
personals. Aquest Reglament entrarà en vigor el proper 25 de maig de 2018.

En aquest cas, La Fundació Font Picant, com a responsable de les dades personals de les que

disposa fruït de la seva activitat, entre d’altres, estaria obligada a complir amb les següents

mesures de seguretat pel que fa a la protecció de les mateixes:

 Inscripció de fitxers. Notificar els fitxer al Registre General de Protecció de
Dades, per a què es procedeixi a la seva inscripció.

 Qualitat de les dades. Assegurar-se que les dades siguin adequades i verídiques,
obtingudes lícita i legítimament i tractades de manera proporcional a la finalitat per
la que van ser recollides, conservades única i exclusivament durant el període de
temps necessari per al desenvolupament de les finalitats per les quals van ser
recollides. A tals efectes, conclosa la/es seva/es finalitat/s i per tant, finalitzat el seu
tractament, serà necessari procedir a la seva eliminació i destrucció del/s suport/s
siguin del tipus que siguin (físic, informàtic, etc.) en el/s que estiguessin
incorporades, així com al seu cas, les còpies que s’haguessin fet de les citades
dades. Per tant, aquestes dades han de ser:

 Adequades.
 Pertinents.
 No excessives en relació a l’àmbit i les finalitats determinades pel responsable

de tractament. Així doncs, aquestes finalitats han de ser explícites i legítimes
per a la seva obtenció.

 Exactes i han d’estar actualitzades permanentment, de forma que responguin
amb veracitat a la situació actual del titular de les dades en qüestió.

 Deure de guardar secret. Garantir el compliment dels deures de secret i de
seguretat tant per part del responsable del tractament, com de les persones que
estiguin sota el seu àmbit d’influència (p.e. treballadors, voluntaris, etc.) i traslladar-
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ho a qualsevol tercer autoritzat per a desenvolupar tasques de tractament en nom
del responsable, adquirint per tant la condició de encarregat de tractament.

 Deure d’aplicar les mesures de seguretat idònies per a la seva recollida,
conservació, tractament i eliminació. Hauran de ser les adequades ja sigui
actualment o en un futur, i  siguin de caràcter tècnic i/o organitzatiu per a garantir la
seva seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos als que estiguin exposades, ja provinguin de l’acció
humana o del medi físic o natural.

 Deure d’informació. Informar als/les titulars de les dades de caràcter personal de
la seva recollida, tractament i finalitat/s per part del responsable de tractament.
Aquesta informació ha de ser:

 Expressa.
 Precisa.
 Inequívoca.

 Obtenció del consentiment. De forma expressa i de forma individualitzada per a
cadascuna de les finalitats objecte de tractament per part del responsable de
tractament. El consentiment ha de ser:

 Lliure.
 Específic.
 Informat.
 Inequívoc.

 Atenció dels drets dels titular legítims de les dades. Facilitar i garantir l’exercici
dels denominats “Drets ARCO”: dret d’accés, dret de rectificació, dret de
cancel·lació i dret d’oposició, establint els protocols i processos pertinents a
aquests efectes.

 Cessió a tercers. Assegurar-se de tenir el consentiment exprés dels/les titulars
legítims de les dades per a què pugui realitzar-se dita cessió a tercers que
passaran a ser els nous responsables de tractament, per tant hauran d’informar als
titulars de les dades de la incorporació d’aquestes als seus propis fitxers, així com
quina/es serà/n la/es nova/es finalitat/s objecte de tractament, durada del
tractament, així com qualsevol altra obligació establerta en la normativa vigent
aplicable en la matèria.
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2. Diagnosi dels documents i Protocols de la
Fundació Font Picant

Hem fet una revisió dels documents i protocols que segueix La Fundació Font Picant a fi de
poder valorar si les mesures que s’estan establint per a garantir la protecció de dades
personals són correctes i també determinar aquelles que cal incorporar a fi complir amb el que
disposa el Reglament Europeu que entrarà en vigor el proper 25 de maig de 2018.

De l’estudi dels documents i protocols revisats, extraiem les següents conclusions:

1. Procediment d’acollida i admissió d’usuaris

La Fundació disposa d’un protocol d’admissió i seguiment per a totes les persones
destinatàries de les accions que en desenvolupament de les seves finalitats estatutàries,
participin en els seus programes.

Per poder donar compliment a aquests protocols, l’entitat disposa d’un conjunt de documents
en els quals es recullen dades personals i que són signats pels usuaris.

A continuació, veiem la situació, pel que fa a les mesures de protecció de les dades personals,
de cadascun dels documents:

 Document d’ingrés: Es signa per a poder procedir a l’admissió. Aquest document
recull dades personal i disposa d’avís legal, tot i que és incomplet, s’hauria d’incloure:

 Protocol dels drets ARCO

 Referència (correu electrònic) al delegat de protecció de dades
 Clàusula de cessió de dades

 Contracte assistencial i de renovació del contracte assistencial: (si s’escau), en el
qual caldria afegir l’avís legal corresponent.

 Pla de treball individual i un contracte per dur a terme el tractament amb
metadona: En ambdós casos, seria necessari incorporar els avisos legals
corresponents amb tot el contingut que contempla el Reglament Europeu.

 Full de seguiment de Suport a la Vida Autònoma: aquest full de seguiment conté
avís legal.
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 Històries clíniques: Aquestes contenen un seguiment individualitzat de cada usuari,
l’avaluació de la teràpia psicològica i les possibles derivacions. En aquest document
manca l’avís legal corresponent.

 Document fax: Conté avís legal.

 Centre Comunitat terapèutica: Es tracta d’un document de sortides dels usuaris, el
qual disposa d’avís legal però que s’ha de completar.

Per tant, d’aquest primer anàlisi, deduïm que l’entitat necessita incorporar alguns protocols i
processos relatius a la protecció de dades, els quals serien els següents:

 L’entitat no disposa d’un Delegat de protecció de dades. Cal designar a la persona
que ocuparà aquest càrrec i la seva corresponent comunicació a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades per al seu pertinent registre.

 S’ha d’establir un protocol per a l’exercici dels denominats Drets ARCO (accés,
rectificació, cancel·lació i oposició) per part dels/les titulars legítims de les dades de les
que disposi.

 En relació a la cessió de dades a tercers, per exemple, determinades administracions
públiques per al necessari desenvolupament i implementació de les seves finalitats
estatutàries, cal modificar no només els processos mitjançant els quals es realitza dita
cessió, sinó les clàusules sobre protecció de dades que informin al respecte per tal
d’adequar-los a la nova regulació europea que és de directa aplicació.

 En relació a la subscripció de contractes tals com l’assistencial i els de realització de
determinats tractaments en el marc del que estableixen els seus estatuts, cal
incorporar i personalitzar la corresponent clàusula de protecció de dades que reculli
tots els paràmetres bàsics i necessaris que estableix la nova normativa europea sobre
protecció de dades, tals com: informació, recollida i consentiment, incorporació als
fitxers de seguiment d’activitats, tractament, durada de la seva conservació i
emmagatzematge, mesures de seguretat que s’han d’aplicar i eliminació i/o destrucció.

2. Voluntariat

L’entitat disposa d’un document de compromís del voluntariat que signen La Fundació i la
persona que realitza el voluntariat a la mateixa.

El document de compromís de voluntariat, tot i que té incorporada clàusula i/o avís legal sobre
protecció de dades, li manca la referència a una possible cessió de dades a tercers i el deure
de confidencialitat i secret de les dades a les que les persones voluntàries puguin tenir accés
en l’exercici de les tasques designades, inclús un cop aquestes hagin finalitzat.

La Fundació també disposa d’una declaració responsable, la qual si conté un avís legal relatiu a
la protecció de dades.
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Tot i que no està directament relacionat amb la protecció de dades també destaquem el fet que
l’entitat no disposa de Llibre de persones voluntàries, tal i com estableix la Llei 4/2008 del
Llibre III del Codi Civil de Catalunya i que és un imperatiu legal per a les entitats d’àmbit
català.

3. Alumnes en pràctiques

Els convenis de col·laboració que s’estableixen entre l’entitat i els centres educatius per a
realitzar pràctiques a la Fundació, disposen de la corresponent clàusula de protecció de dades
relativa a les dades dels/les alumnes en pràctiques, així com la de confidencialitat respecte a
les dades i documentació que els citats alumnes coneguin i tractin en el marc i
desenvolupament de les seves tasques de pràctiques.

L’entitat disposa d’un document individualitzat relatiu al deure de confidencialitat i secret
respecte a les dades i informació que les parts signants coneguin i tractin amb ocasió de la
relació que estableixin i que per tant està estretament vinculada a aquesta, inclús un cop
finalitzada l’esmentada relació.

4. Personal contractat

En els contractes del personal de l’entitat, hi consta incorporada la corresponent clàusula i/o
avís legal en matèria de protecció de dades.

Una qüestió que s’hauria d’incorporar, pel que fa als documents que han de signar les
persones treballadores és la clàusula relativa al deure de confidencialitat i secret de les dades a
les que el personal pugui tenir accés en l’exercici de les tasques designades.

Tampoc es disposa d’un acord específic i individualitzat sobre confidencialitat i secret on
s’estableixin els protocols i mesures de seguretat que estableix l’entitat respecte a les dades
personals de les que disposa i que han de ser coneguts per totes les persones treballadores.

5. Convenis amb d’altres entitats

S’ha detectat que als convenis de col·laboració cal incorporar les clàusules relatives a la
protecció de dades.

6. Proveïdors

Actualment l’entitat no disposa d’un contracte per signar amb els seus proveïdors o prestadors
de serveis els quals tenen accés a les dades personals de l’entitat, en el qual es reculli la
clàusula relativa al deure de confidencialitat i secret de les dades a les que puguin tenir accés
en l’exercici de les tasques contractades pel responsable de tractament i de qualsevol
informació relativa a les activitats de l’entitat en el marc de les seves finalitats estatutàries i
instal·lacions en les que aquestes es desenvolupin, inclús un cop aquestes hagin finalitzat.
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7. Fitxers de La Fundació donats d’alta a l’AGPD

Una altra qüestió que s’ha revisat és quins fitxers de la Fundació Font Picant estan notificats a
l’Agència de Protecció de Dades, ja que es tracta d’una obligació legal que estableix la
normativa de l’any 1999.

D’acord a aquesta obligació, el Reglament Europeu el que estableix és la obligació d’inscriure
Registres d’activitat.

Fitxers donats d’alta:

Actualment, l’entitat disposa de quatre fitxers donats d’alta i per tant degudament registrats a
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que són els següents:

 Comptabilitat i gestió.
 Pacients.
 Nòmina.
 Altres documents.

S’ha detectat que, d’acord a la diferent informació que disposa La Fundació i col·lectius que es
relacionen amb l’entitat, caldria donar d’alta altres fitxers o Registres, entre els quals es
trobarien els següents:

 Proveïdors.
 Auditors.
 Hospitals, Centres derivadors i unitats de valoració.
 Entitats.
 Jutjats i Administracions Públiques.
 Patronat.
 Voluntaris.

8. Mesures de Seguretat de La Fundació Font Picant

Hem revisat els processos que actualment s’estan fent servir a l’entitat amb l’objecte de garantir
l’adequada protecció de les dades personals de l’entitat.

Dades personals de pacients:

Les dades de les persones usuàries que es troben a la seu social de l’entitat, consten en fitxes
en format paper, que es guarden en un armari d’arxiu tancat amb clau en una habitació que no
disposa de pany i clau.

En aquest cas, al tractar-se de dades especialment sensibles, haurien de guardar-se en un
armari tancat amb clau dins d’una habitació també tancada amb clau.
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També s’ha de tenir en compte que la porta del carrer disposa de dues tanques però cap és de
seguretat, i no disposen de cap sistema d’alarma, ni videovigilància.

En canvi, al Centre, els expedients si que es guarden en un armari amb clau en una habitació
tancada amb pany i clau.

Mesures implementades al sistema informàtic:

Hem revisat els procediments de seguretat de les dades establerts a nivell informàtic, i hem
detectat les següents situacions:

 Actualment, l’entitat disposa de tres ordinadors no connectats en xarxa, per tant, no hi
ha establert un sistema de permisos diferenciat ni tampoc un ordre general respecte a
l’accés a les dades personals de l’entitat per part de les diferents persones
treballadores.

 L’entitat tampoc disposa de servidor. Aquest fet implica la impossibilitat de poder
extraure les auditories mensuals d’accessos que estableix la normativa actual de
protecció de dades.

 Els documents que contenen dades sensibles no tenen un accés restringit mitjançant
permisos o contrasenyes.

 Els equips informàtics no disposen de clau d’usuari i contrasenya individualitzada amb
un canvi regular de com a màxim, una anualitat.

 Existeix un bloqueig de pantalla quan els ordinadors estan inactius però el temps no és
l’adequat.

 No hi ha incorporada cap llegenda relativa a protecció de dades en els correus
electrònics.

 No s’utilitza un sistema d’encriptació ni tancament d’arxius amb dades sensibles quan
s’envien mitjançant correu electrònic.

 Les dades que surten fora de la oficina (seu o centre), habitualment es guarden en un
disc dur portàtil, el qual no disposa de clau d’usuari ni contrasenya ni es tanquen els
arxius.

 Igualment, els documents físics que surten de la oficina, tampoc es traslladen amb les
mesures de seguretat adequades.

Per tant, es comprova que tant a nivell físic com informàtic, cal incorporar les mesures de
seguretat adequades per tractar les dades correctament i garantir-ne la seva seguretat.
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9. Protocol de Candidatures (CV)

L’entitat disposa de destructora de paper per eliminar els currículums que no interessen, ja
sigui per finalització del període de contractació i/o vinculació del titular de les dades que
consten en els mateixos i l’entitat, o bé per no reunir els requisits dels perfils que busca la
Fundació.

Tot i així, l’entitat cal que incorpori un protocol de recollida de currículums, registre i període de
conservació.

En termes generals, l’entitat no disposa de cap criteri de conservació de les dades, per tant, cal
establir-lo.

10. Plana Web

La plana web de l’entitat disposa de política de cookies, però no inclou les condicions d’ús de la
plana ni l’avís legal corresponent.

No sabem si la plana web de l’entitat guarda dades, restem a la espera que La Fundació ho
comprovi amb el seu proveïdor web per saber quines mesures exactes cal incorporar.

La Fundació Font Picant també disposa d’un bloc on es poden fer comentaris, per tant, també
cal incorporar les mateixes mesures que en el cas del web.

Per altra banda, l’entitat té una revista anomenada “El Caso”, en relació amb la qual no disposa
de l’autorització corresponent de subscripció.

L’entitat també té dubtes de com regula l’autorització dels drets de les imatges que publiquen.
En tot cas, és absolutament necessari establir una autorització expressa per aquesta qüestió.

11. Diagnòsi final

La Fundació Font Picant, avui per avui, cal que estableixi les mesures adients per complir amb
la normativa relativa a la protecció de dades.

Respecte al contingut del nou Reglament Europeu, cal remarcar que l’entitat hauria
d’implementar la majoria de les qüestions a les quals fa referència aquesta normativa en tots
els àmbits de la seva activitat: a la recollida de dades, incorporació dels avisos legals d’activitat,
signatura de contractes i convenis, sistemes d’emmagatzematge de dades ( a nivell físic i
informàtic), notificació dels registres d’activitat corresponents, incorporació de mesures de
protecció, establiment de protocols de prevenció, entre d’altres.

Una qüestió a remarcar és el fet de que actualment l’entitat disposa d’un document de
seguretat d’acord a la Llei 15/1999, i el Reglament europeu substitueix aquest document per un
d’avaluació d’impacte en la protecció de les dades personals, el qual, ha d’establir tots els
protocols que segueix l’entitat per a una efectiva protecció de les seves dades.

La recomanació és que La Fundació Font Picant iniciï un procés d’implementació i adequació
de les mesures de seguretat de les dades personals que disposa d’acord al Reglament
2016/679.
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