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PÍNDOLA 32.- PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT 

 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha fet una nota al blog en referència a la 

seguretat i la protecció de dades on indica que la seguretat és un element necessari, però no 

suficient, per garantir els drets i llibertat de les persones en relació a la protecció de dades de 

caràcter personal. A més, si les mesures de seguretat no estan orientades a la protecció dels 

drets però si orientades a la consecucions d’altres objectius, pot suposar en si mateixa una 

amenaça per la llibertat.  

La protecció de dades és un dret personal que neix per garantir la dignitat del esser humà 

enfront la invasió que suposa la recollida i tractament excessiu de dades personals. El seu 

objectiu és el d’establir un marc de garanties que faci possible l’exercici del drets fonamentals 

i les llibertats de la persona i amb la finalitat de que no es pugui usar la informació personal 

de manera indiscriminada en contra dels drets i llibertat inherents d’un mateix.  

La seguretat de la informació s’orienta a preservar la integritat, la disponibilitat i la 

confidencialitat mitjançant recursos materials tècnics i organitzatius adequats i proporcional 

per aconseguir un o varis objectius. Així doncs, les mesures tècniques i organitzatives per 

garantir la seguretat de les dades personals constitueix part de les garanties que 

permeten implementar de forma efectiva la protecció de dades. Però per que dites 

mesures estiguin realment orientades cap a la privacitat, la selecció e implementació 

de la seguretat de la informació és una pas mes en el procés d’aplicació dels principis 

de protecció de dades.  

En cap cas la seguretat de la informació és un element previ, ni pot anteposar-se o substituir, 

la resta de principis. 

 

Per a més informació:  

- Protecció de dades i seguretat  

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/proteccion-datos-seguridad 

 

 

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

dpd@ticsalutsocial.cat 

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