Llei d'economia sostenible i
protecció de dades
El passat 16 de febrer el Congrés dels Diputats ha aprovat de forma definitiva la Llei
d'Economia Sostenible. Encara que és coneguda bàsicament com Llei Sinde per l'assumpte de
les descàrregues, la Llei aborda moltes matèries i, entre elles, la protecció de dades.
En concret, es modifiquen diversos articles de la Llei 15/1999 (LOPD). Entre les novetats,
algunes infraccions canvien de qualificació. Així, la obstaculització de l'exercici dels drets de
rectificació i cancel·lació serà qualificada com infracció greu. La vulneració del deure de
guardar secret sobre tractament de les dades de caràcter personal també passa de ser
infracció lleu a greu. Quant a la quantia de les sancions, respecte de les infraccions lleus puja
l'import mínim fins a 900€ i baixa el màxim fins a 40.000. Les infraccions greus es sancionen
entre 40.001€ i 300.000€ i les molt greus es sancionaran entre 300.001€ i 600.000€.
Així, per exemple, no haver sol·licitat la inscripció de fitxers en l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades, que és una infracció lleu, fins a ara estava sancionat com a mínim amb
601,01€ i a partir del dia en el qual entri en vigor la Llei, la sanció serà de 900€.
La Llei entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el BOE.

Correus electrònics sense còpia oculta
A l'enviar un correu electrònic a diversos destinataris han d'afegir-se aquests en l'opció CCO
(amb còpia oculta). L'absència d'aquesta cautela per a evitar que tots els destinataris del
mateix puguin conèixer l'adreça de la resta ha estat objecte de diverses sancions per part de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (ex. resolucions 795/2010 i 1131/2009, entre altres)
per vulneració del deure secret establert en l'article 10 de la LOPD. La sanció per aquesta
infracció, considerada lleu, varia des dels 601,01€ fins als 60.101,21€ (de 900€ a 40.000€ tan
aviat entri en vigor la modificació del Títol VII de la LOPD).
Encara que la LOPD no és d'aplicació en tots els supòsits (no afecta als correus d'àmbit
personal o domèstic, per exemple, entre amics, ni tampoc a aquells titulars de correus
electrònics la combinació dels quals no permeti la identitat del seu titular), resulta convenient
adoptar aquesta cautela d'utilitzar la còpia oculta per a evitar possibles disgustos.
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