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Pla de protecció de dades  

1. Quines  dades es tractaran i amb quina finalitat: descripció les tipologies de dades o 

variables que s’utilitzaran indicant si les dades són anònimes, identificades o 

pseudonimitzades i si es creuen amb altres bases de dades.  
Si les dades són anònimes o pseudonimitzades s’ha de descriure com s’ha fet aquest 
procediment.  

 

2. Qui tracta les dades:  Identificar qui és el responsable /responsables o coresponsables 

del tractament  
 

3. Quina és base legitimadora per a tractar les dades:  
- Full d’informació a pacient i consentiment  informat 
- Dades pseudonimitzades: indicar qui fa la pseudoanonitmizació i com 
-  Ús de dades per part d’una autoritat en matèria de salut pública en una 

situació d’emergència.  
- Reutiltzació de dades ja autoritzada en inici 

 

4. Indicar l’origen de les dades, si provenen directament del propi titular de les dades o si 
s’han obtingut d’una altra base de dades.  
 

5. Indicar les eines informàtiques que s’utilitzen pel tractament de les dades, i les 
mesures de seguretat que s’apliquen: Indicar si es fan servir servidors propis o d’un 
tercer ja siguin de tipus institucional com no institucional, indicant de forma específica 
i descrivint els següents supòsits: 

- Ús de sistemes d’emmagatzemament al núvol 

- Ús de wearables 

- Ús d’apps sotmeses a clàusules general 

 

6. Determinar si hi ha transferències internacionals de dades, així com la seva adequació 
a la normativa de protecció de dades.  
 

7. Indicar si hi ha tractaments d’alt risc i explicar com es mitiguen els riscos  
Situacions de risc: 
- Realització de perfilat de dades o presa de decisions automatitzades respecte 

participants individuals 

- Ús d’eines d’intel·ligència artificial. 

- Utilització de tècniques d’explotació de dades amb tecnologies Big Data. 

- Utilització de sistemes de biometria 

- Utilització de sistemes de geolocalització 

 

El tractament de dades anònimes no requereix de base de legitimació ja 

que no aplica la normativa de protecció de dades. 


