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PÍNDOLA 16.- TÈCNIQUES DE SEGURETAT: EXTENSIÓ A ISO / IEC 27001 I ISO / IEC 

27002 PER A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE PRIVACITAT - REQUISITS I              

DIRECTRIUS 

 

 

Recentment s’ha publicat la ISO/ IEC 27701:2019, arrel de la necessitat de certificar el nou 

model de gestió sobre privacitat dins les organitzacions.  

El document específica els requisits relacionats amb el sistema de gestió de la Privacitat i 

proporciona orientació tant als responsables de tractament com els encarregats  de 

tractament, de tota la informació de identificació personal que tinguin responsabilitat de 

processament de dades personals.  

La ISO 27701 especifica els requisits i proporciona orientacions per establir, implementar, 

mantenir i millorar contínuament un Sistema de Gestió de la Informació de Privacitat (PIMS) 

en forma d’extensió a ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 per a la gestió de privadesa en el 

context de l’organització. 

Els responsables del tractament i els encarregats dels tractament que hagin implementat la 

ISO 27001 podran fer us de la ISO 27701 per ampliar els seus esforços de seguretat per 

cobrir la gestió de la privacitat, inclòs el seu processament de dades personals.  

La ISO 27701 ha sigut dissenyada per ser utilitzada per tots els responsables de tractament i 

encarregats que tractin dades personals, essent aplicable per tots els tipus i mides 

d’organitzacions incloses les empreses públiques i privades, entitats governamentals i 

organitzacions sense ànim de lucre.  

Característiques clau: 

 La Norma inclou el mapeig a GDPR, ISO / IEC 29100, ISO / IEC 27018 i ISO / IEC 

29151. 

 S'integra amb altres normes de sistemes de gestió, inclòs l'estàndard de seguretat de 

la informació, ISO / IEC 27001. 

 Proporciona orientacions específiques per a PIMS per a ISO / IEC 27002. 

 Especifica els requisits i proporciona orientacions per establir, implementar, mantenir i 

millorar contínuament un PIMS. 

 Admet el compliment del GDPR  

 Proporciona orientació per als controladors i processadors de dades responsables del 

tractament de dades personals. 
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Enllaç de descarrega:  

https://www.iso.org/standard/71670.html 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 

dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 

Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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