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L’aplicació del principi de minimització de dades
El principi de minimització de dades del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
estableix que les dades personals seran adequades, pertinents i limitades a allò necessari en
relació amb els fins pels que són tractades (article 5.1 a) RGPD). Aquest principi comporta
contemplar el principi de privacitat per defecte que estableix que el responsable del tractament
aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir que, per defecte, només
siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cada uns dels fins
específics del tractament (article 25.2 RGPD). Així, resulta imprescindible delimitar la finalitat
del tractament per tal de poder determinar quines dades personals s’han de tractar per
aconseguir aquesta finalitat. En aquest sentit, el considerant número 39 del RGPD assenyala que
les dades personals només hauran de tractar-se si la finalitat del tractament no es pot aconseguir
raonablement per altres mitjans.
La valoració del principi de minimització, així com la resta de principis establerts al RGPD,
s’efectua amb la realització de l’anàlisi de riscos. L’anàlisi haurà de seguir alguna de les
metodologies existents de les diferents autoritats de control* i es detectaren aquells riscos que
es puguin produir en el tractament de les dades personals. Per això, es qualificaria la probabilitat
que es produeixi el risc mitjançant una escala prèvia i la seva gravetat en funció de l’escala
prèvia. Per exemple, es pot qualificar amb una escala d’1 a 4, sent 1 la menor probabilitat i 4 la
major probabilitat, així com 1 la menor gravetat en el cas que es produeixi el risc i 4 la major
gravetat. Es multiplicarà la qualificació de la probabilitat i gravetat i així s’obtindrà la qualificació
del risc que caldrà valorar conforme la tabla de l’escala prèvia que s’hagi definit i definir les
mesures que corresponguin per tal de mitigar-lo. Seguint amb l’escala d’exemple:
Escala valoració risc:
Resultat risc
Més de 10
Entre 7 a 9
Entre 3 a 6
Entre 1 i 2

Valoració
Risc molt alt
Risc alt
Risc mig
Risc baix

A la documentació inicial del nou treballador/a d’un Hospital amb alt volum de personal
i rotació es preveu la recollida de les dades de mida corporal per tal de facilitar el vestuari
al personal assistencial. Hi ha un únic formulari per qualsevol nou treballador/a, ja sigui
assistencial o dels departaments centrals que no requereixen vestuari.
En el formulari es recullen més dades personals de les que es necessiten per aconseguir
la finalitat del tractament?
Probabilitat: Sí perquè la finalitat és tenir les dades de mida pel personal assistencial per
tal de facilitar-los el vestuari i es recullen les dades de mida corporal del treballador/a
dels departaments centrals que no requereixen vestuari. Es qualificaria com la màxima
probabilitat amb un número 4.
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Gravetat: Les dades recollides de mida corporal a priori no resulten dades especialment
protegides, tanmateix no són dades identificatives, sinó descriptives del físic d’una
persona, alhora són dades que es recolliran per defecte al formulari de qualsevol nova
persona que entri a treballar a un Hospital, on hi pot haver un alt volum de personal i
rotació. Es pot qualificar com a gravetat mitjana alt amb un número 3.
Resultat: 4x3= 12
És el resultat més alt de l’escala i no es pot acceptar. S’ha de definir la mesura per tal
que només es recullin les dades de mida corporal al nou personal assistencial que són les
dades que es necessiten per facilitar el vestuari. Aquesta mesura serà disposar d’un
formulari de recollida de dades específic pel nou treballador/a assistencial amb inclusió
de les dades de mida corporal i un altre formulari de recollida de dades específic pel nou
treballador/a dels departaments centrals que no es recullin les dades de mida corporal.
Amb aquesta mesura s’elimina la probabilitat que es recullin dades de mida corporal pel
nou treballador/a que no resulten necessàries per a la finalitat de contractació d’aquest
tipus de personal i, per tant, el risc detectat.
La valoració del principi del minimització de dades en la realització de l’anàlisi de riscos
comportarà, a més de definir les dades que es tractaran i valorar que siguin adequades,
pertinents i limitades a la finalitat del tractament, analitzar la quantitat de les dades personals
recollides i tractades, l’extensió del seu tractament, el seu termini de conservació i la seva
accessibilitat conforme el principi de privacitat per defecte per tal de definir les mesures de
seguretat i organitzatives. Tanmateix caldrà, en aplicació del principi de privacitat per disseny
(article 25.1 RGPD), amb la realització de l’anàlisi de riscos tenint en compte l’estat de la tècnica,
el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així els riscos de diversa
probabilitat i gravetat que comporti el tractament pels drets i llibertats de les persones físiques
determinar les mesures tècniques i organitzatives apropiades concebudes per aplicar de forma
efectiva els principis de protecció de dades com la minimització de dades i integrar les
garanties necessàries en el tractament a fi de complir els requisits del RGPD i protegir els drets
de les persones interessades.
L’anàlisi de riscos s’ha d’efectuar de tots els tractaments de dades personals que es realitzi
com responsable del tractament, tant dels actuals tractaments inclosos al Registre d’Activitats
de Tractament com d’aquells tractaments que es prevegin iniciar. Pels nous tractaments de
dades caldrà realitzar l’anàlisi de riscos de forma prèvia a la recollida de dades personals.
Tanmateix, caldrà tenir en compte si el tractament de dades és objecte de realització d’una
avaluació d’impacte conforme l’establert a l’article 35 del RGPD, per exemple, un tractament a
gran escala de dades especialment protegides de salut com pot efectuar un Hospital, o si es
compleixen dos o més criteris del llistat de tipus de tractaments de dades que requereixen
avaluació d’impacte de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
* Nova guia per gestionar el risc en el tractament de dades personals i realització d’avaluacions
d’impacte de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Gestió de riscos de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Barcelona, 19 de maig de 2022
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