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Ja tenim una normativa? De l’Esport

-DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de
l'esport
-LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions
de l'esport.
-La Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència
-Decret 58/2010, 4 de maig, de les entitats esportives i el decret 55/2012, de 29 de maig
que modifica alguns aspectes del decret 58/2010
-Llei 4/2008 , de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya referent a les persones
jurídiques
-Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport
-Informació del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre la proposta de
regularització laboral als clubs i associacions esportives
-Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
-Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
-LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
-Llei 11/2014, de l 10 d’octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, bisexuals,
Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l’Homofòbia, la Bifòbia i la TransfòbiaORDRE d’11
de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament
dels càmpings
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Campings, Colònies, Stages
-Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana -article 25.1(BOE núm. 77, de 31 de març).
-Decret 393/1974, de 7 de febrer, sobre identificació i registre dels usuaris de determinats
establiments turístics i dels que lloguen vehicles amb o sense conductor (BOE núm. 43, de 19
de febrer).
-Decret 1513/1959, de 18 d'agost, en relació amb els documents que han de portar els
establiments d'hostaleria referents a l'entrada de viatgers (BOE núm. 207, de 29 d'agost).
-Ordre INT / 1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d'entrada de viatgers en
establiments d'hostaleria i altres anàlegs (BOE núm. 165, de 11 de juliol).
-Ordre INT / 502/2003, de 21 de febrer, sobre creació d'un fitxer per al tractament de la
informació enviada per les instal·lacions hoteleres a la Guàrdia Civil, en la prevenció i
investigació del terrorisme i d'altres formes greus de delinqüència organitzada (Parte-viaje ), a
la Direcció General de la Guàrdia Civil (BOE núm. 57, de 7 de març).
-Resolució de 14 de juliol de 2003, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per la qual es
determinen les condicions i forma d'utilització de la transmissió de fitxers informàtics, així com
les característiques dels suports a què es refereix l'Ordre INT / 1922 / 2003, de 3 de juliol,
sobre llibres-registre i parts d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleria i altres anàlegs
(BOE núm. 180, de 29 de juliol).
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I si parlem de Cultura i lleure
-Normativa de Catalunya
-Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de
les associacions declarades d'utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre
-Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada
-Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5288, de 31
de desembre. Versió consolidada
-Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions
traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les
associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions DOGC núm. 5056, de 25
de gener
-Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre
d'associacions DOGC núm. 2944, de 3 d'agost
-Decret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d'alumnes DOGC núm. 854, de 19 de juny
Decret 197/1987, de 19 de maig. Associacions d'alumnes DOGC núm. 854, de 19 de juny
-Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions
vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de
Catalunya DOGC núm. 6826, de 9 de març
-Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que
gestiona el Departament de Justícia DOGC núm. 7393, de 19 de juny
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I si parlem de Cultura i lleure
Normativa estatal
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació BOE núm. 73, de
26 de març. Versió consolidada
Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre
Nacional d'Associacions BOE núm. 255, de 24 d'octubre
-Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions
d'utilitat pública BOE núm. 11, de 13 de gener
-Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es
va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives BOE
núm. 86, de 10 d'abril

Especial atencio a
Normativa Sectorial
Federacions, convenis..

Normativa local
Normatives d'ús i control
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Dades a comunicar a Interior
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Piles de lleis parlen de com es tracten les dades
-La LOPD i el seu Reglament
-El Reial Decret 428/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció
de Dades
-La LSSI, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic
-El Esquema Nacional de Seguretat
-El Esquema Nacional d'Interoperativitat
-El Codi Penal
-La Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, que regula els principis i
organismes clau així com les funcions que han de desenvolupar per a la defensa de la
Seguretat Nacional
-La Ordre TIN / 3016/2011, de 28 d'octubre, per la qual es crea el Comitè de Seguretat de les
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri de Treball i Immigració,
-La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i
-La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada, entre altres, juntament amb la normativa
menor que totes elles tenen.
-La DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 6 de juliol
de 2016 relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les
xarxes i sistemes d'informació a la Unió
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Un mínim comú denominador

El RGPD estableix les normes relatives a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de les dades personals i les normes
relatives a la lliure circulació d'aquestes dades.
És cert que es considera "dada personal" tota informació sobre una
persona física identificada o identificable (l'interessat) i com a
"tractament" qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades
sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per
procediments automatitzats o no
Però també és cert que no totes les dades de les persones tenen la
protecció com a dades de caràcter personal
...Ni totes les dades de caràcter no personal han de ser descuidades
ni tractades amb cura com si fossin personals
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Un mínim comú denominador

El Reglament Europeu arriba per fer-nos les coses més fàcils; no cal
declarar els fitxers, no es necessita tenir DPD en empreses de menys
de 250 treballadors; no hi ha control previ administratiu, sinó a posteriori
i motivat ... i ... ¿llavors perquè han sortit aquests profetes ?
El que si és cert, és que s'hauran acabat les multes de desenes milers
d'euros a una pobra perruquera per enviar un mail, o a una empresa
mitjana per la denúncia d'un treballador ressentit.
I el principi és el mateix, la dada és de l’afectat, mai del tractant
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Un mínim comú denominador

El Reglament entén que actuar només quan ja s'ha produït una
infracció és insuficient com a estratègia, atès que aquesta infracció pot
causar danys als interessats que poden ser molt difícils de compensar
o reparar. Per a això, el Reglament, des del principi de proactivitat
(ISO/UNE), preveu una bateria completa de mesures:

• Protecció de dades des del disseny, enfocat al risc (no a la llei)
• Protecció de dades per defecte (en cas de dubte, protegir)
• Mesures de seguretat (cada dada la seva a mida)
• Manteniment d'un registre de tractaments (ara faré un mail
general per..)
• Realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades
(danys-riscos/beneficis)
• Nomenament d'un delegat de protecció de dades (garanties)
• Notificació de violacions de la seguretat de les dades a l'AGPD a
72 hores
• Promoció de codis de conducta i esquemes de certificació.
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Un nou plantejament

Primer.- Necessitat d'identificar amb precisió les finalitats i la base
jurídica dels tractaments que duen a terme.
Segon.- Necessitat d'adequar la informació que s'ofereix als
interessats quan es recullen les seves dades a les exigències del
RGPD (arts. 13 i 14). "Concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil
accés, amb un llenguatge clar i senzill".
Tercer.- Necessitat d'establir mecanismes visibles, accessibles i
senzills, inclosos els mitjans electrònics, per a l'exercici de drets.
Quart.- Necessitat d'establir procediments que permetin respondre als
exercicis de drets en els terminis previstos pel RGPD.
Cinquè.- Necessitat de valorar si els encarregats amb els quals
s'hagin contractat o es vagin a contractar operacions de tractament
ofereixen garanties de compliment del RGPD.
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Un nou plantejament
Sisè.- Necessitat d'adequar els contractes d'encàrrec a les previsions de
l'RGPD.
Setè.- Necessitat d'establir un Registre d'Activitats de Tractament.
Vuitè.- Necessitat de fer una anàlisi de risc (antiga auditoria) per als drets i
llibertats dels ciutadans de tots els tractaments de dades que es
desenvolupin.
Novè.- Necessitat de revisar les mesures de seguretat que s'apliquen als
tractaments a la llum dels resultats de l'anàlisi de risc dels mateixos
Desè.- Necessitat d'establir mecanismes per identificar amb rapidesa
l'existència de violacions de seguretat de les dades i reaccionar-hi, en
particular per avaluar el risc que puguin suposar per als drets i llibertats dels
afectats i per notificar aquestes violacions de seguretat a les autoritats de
protecció de dades i, si cal, als interessats.

Josep Jover i Padrò

18/06/2018 @ | Ass. de Propietaris de Càmpings, Sant Antoni de Calonge

Un nou plantejament

Onzè.- Necessitat de valorar si els tractaments que es realitzen
requereixen una Avaluació d'Impacte sobre la Protecció de Dades
perquè suposen un alt risc per als drets i llibertats dels interessats i de
disposar d'una metodologia per a la dur-la a terme.
Dotzè.- Necessitat de designar un delegat de Protecció de Dades
(DPD).
Tretzè.- Necessitat d'adaptar els instruments de transferència
internacional de dades personals a les previsions del RGPD.
Catorzè.- Necessitat d'adaptació legal àmplia. Manca de validesa de
diverses parts de l'Esquema Nacional de Seguretat i l'Esquema
Nacional d'Interoperabilitat i de la normativa sobre ciberseguretat.
Quinzè.- Necessitat d'adaptar-se a la realitat social. Possibilitat de
subcontractar la figura del delegat de Protecció de Dades.
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Un nou plantejament

Setzè.- Necessitat del consentiment informat. Desaparició del
consentiment tàcit. Ha de ser «lliure, inequívoc, específic i
informat».
Disetè.- Necessitat de controlar al Big Brohter administratiu.

Divuitè.- Necessitat de preveure un nou dret de l'afectat: La limitació
del tractament.
Dinovè.- Necessitat de tenir clar quan NO cal informar i quan no cal
demanar el consentiment
Vintè.- Necessitat de preveure el Dret a la portabilitat de les dades
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Potser un decàleg prou entenedor del que tenim
que fer
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Decàleg de Protecció de dades

1. L'ordinador que s’ens dona, no és el meu ordinador, és
l'ordinador de «l'empresa».
Tenim l'obligació constant cap als empleats i col·laboradors de canviar
les contrasenyes per a l'accés als seus equips, de dir-los que res
s'emmagatzema en local i que tampoc és el lloc per guardar
informacions pròpies. La normativa preveu responsabilitats noves,
també per al personal. No hi ha excepcions, ni el «cap» ha de sortir-se
de la norma.

2. L'escriptori net, i els calaixos no són per amagar papers.
Els llocs de treball han d'estar nets de documents a la fi de la jornada.
Armari tancat amb clau, és "oli amb un llum". Si alguna informació surt
físicament del despatx, que sigui en fotocòpia o escanejada.
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Decàleg de protecció de dades

3. Nivells d'accés a la informació
Implementi mesures de control respecte del qui accedeixen i tracten
informació personal i que aquests es responsabilitzin per escrit de la
informació que tracten.
4. Política «paperless»
Miri de no acceptar documents que no estiguin digitalitzats i no
imprimeixi «per si de cas». Primer, protegirà el medi ambient, i,
sobretot pensi que SÍ ha d'establir polítiques de destrucció de
documents físics. Com menys documents hagi de eliminar, menys
despesa i problemes li ocasionarà.
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Decàleg de protecció de dades

5. Tingueu còpies de seguretat i còpies de les còpies de
seguretat.
Una gestió correcta de còpies de seguretat és la diferència entre tenir
greus problemes i la ruïna, o no. Allà vosaltres.
6. Segells de confiança
El futur passa per la proactivitat, per acreditar que hi ha mesures i
controls que es revisen ... comenci per coses senzilletes, abans
d'atrevir amb les grans. Hi ha petites certificacions que poden ajudarlo. Es diuen segells de confiança
7. Codis d'ètica i de conducta
En en futur, l'observança de la deontologia i l'ètica professional seran
el gran actiu d'un despatx. Tot empleat, és el responsable últim del
correcte tractament de les dades personals que recaptin o tractin.
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Decàleg de protecció de dades

8. Formació del personal
La formació contínua no és una opció, és una obligació legal. I afecta
a tot el personal (TOT).
9. Tingueu en el calaix un pla de contingència
No cal més que un parell de folis i deu punts que comencin a "Què
passa si" ... i continuïn amb el de s'ha de fer.
10. Auditories i actualitzacions periòdiques
Realitzar com a mínim un cop l'any auditories per avaluar l'estatus de
l’entitat i els riscos que s'assumeixen no és una pèrdua de temps, ni
de diners, és una inversió de futur que a més l'ajudarà a complir amb
la Llei.
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Conceptes a recordar
Consentiment explicit (la càrrega de la prova es del tractant) i
Lliure: El consentiment ha de ser prestat en un marc de llibertat. La concessió d'aquest no pot estar
condicionat a, per exemple, una rebaixa en un servei, consecució d'un producte, o a qualsevol altre
tipus de condició.
Específic: Amb això el regulador vol assegurar que quan el tractament tingui diverses finalitats es
recapti el consentiment per a cada un d'elles. Per exemple, si la finalitat amb la qual es recullen es
defineix com "tractament de les dades per a la prestació d'un servei", no podran ser usats per a una
altra finalitat, com ara elaboració de bases de dades amb fins de màrqueting.

Informat: S'haurà de comunicar a l'interessat de:
la finalitat del tractament per al qual es vol demanar el consentiment
el nom del responsable del tractament
com es van a tractar aquestes dades
els drets dels quals és titular l'interessat
Inequívoc: La forma d'obtenció del consentiment ha de ser comprensible, és a dir que l'afectat sàpiga
sense cap dubte perquè està donant el seu beneplàcit. No seria vàlida que la informació sobre la
prestació de l'esmentat consentiment vingués oculta o barrejada amb, per exemple, les condicions de
prestació d'un servei.
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Conceptes a recordar

Traçabilitat de les dades
Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició
Portabilitat
Suspensió de Tractament
Oblid
Tractament/fitxer
La Avaluació d’Impacte
Registre d’activitat de Tractaments
Auditoria/monitorització del sistema
Metadada
DPO/DPD
Majoria d’edat 13, 14 o 16?
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Conceptes de lletraferits

-Si li parlen de: «Legalitat, legitimitat i transparència».
El que volen dir és que les institucions que gestionin dades personals tenen l'obligació
d'informar els usuaris sobre com es processarà la seva informació en compliment amb
la normativa, per poder exercitar, entre d'altres el seu dret a la "limitació de
tractament".

-Si li parlen de: «Limitació d'ús».
El que volen dir és que la informació personal només pot recollir amb un fi explícit i
legítim, i el seu ús no pot expandir-se més enllà del consentiment precís i informat de
l'usuari.
-Si li parlen de: «Minimització de les dades».
El que volen dir és que les dades personals recollides han de limitar-se únicament al
que és necessari en relació amb els objectius per als quals van ser recollits i tractats.
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Conceptes de lletraferits

-Si li parlen de: «Precisió».
El que volen dir és que la informació personal ha de ser precisa. Els usuaris han de
tenir dret a sol·licitar correccions que han de ser ateses al més aviat possible, la
sol·licitud de correcció bloqueja el tractament.
-Si li parlen de: «Limitació d'emmagatzematge».
El que volen dir és que les organitzacions estan obligades a no retenir les dades
personals més temps del necessari per a l'ús explícit i legítim autoritzat per l'usuari.
-Si li parlen de: «Integritat i confidencialitat».
El que volen dir és que les institucions que gestionin dades han de garantir un nivell
adequat de seguretat que inclou la protecció davant tractament sense autorització o
il·legal, i davant de pèrdues, destrucció o danys accidentals.
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Conclusions?, !no¡, ara toca...
Ensurt o «muerte»
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art. 197

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin
su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos
personales, intercepte sus telecomunicaciones (metadades inclusiu) o
utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o
reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación (wifi-bluetooth), será castigado con las penas de prisión de
uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se
apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de
carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros
o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro
tipo de archivo o registro público (Axesor) o privado. Iguales penas se
impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda (sols accedir) por
cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del
titular de los datos o de un tercero.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art. 197

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden,
revelan o ceden a terceros los datos (gestors¡) o hechos descubiertos o
las imágenes captadas (a medis) a que se refieren los números
anteriores.
Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de
doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito
y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta
descrita en el párrafo anterior.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art. 197

4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán
castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:
a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los
ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o
registros; o
b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos
personales de la víctima.
Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a
terceros, se impondrán las penas en su mitad superior.
5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados
anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la
ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la
víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad
necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas
en su mitad superior.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art. 197

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas
respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su
mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el
apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete
años.
7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o
multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona
afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de
terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad
personal de esa persona (mira la foto que ens varem fer per vacances...).
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran
sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado
unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la
víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada
de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una
finalidad lucrativa.
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Dades personals i empresarials Códi Penal art. 197 bis

1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas
de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente
autorizado, acceda (sols entrara a la wifi) o facilite a otro el acceso al
conjunto o una parte de un ¡¡sistema de información¡¡ (no fa falta dades
personals a dins) o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien
tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión
de seis meses a dos años.
2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y
sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas
de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un
sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de
los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos
años o multa de tres a doce meses.
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Dades personals i empresarials Códi Penal Art. 197 ter

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o
multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente
autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe (es baixi d’internet)
o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la
comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2
del artículo 197 o el artículo 197 bis:
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para
cometer dichos delitos; o
b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares
que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de
información.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art.
197 quarter y quinquies

Artículo 197 quater
Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno
de una organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las
penas superiores en grado.

Artículo 197 quinquies
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197,
197 bis y 197 ter, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos
años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a
g) del apartado 7 del artículo 33.
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Código Penal Art. 198

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la
Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo,
realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será
castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su
mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de
seis a doce años.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Art.
199

1. El que revelare secretos ajenos, (qualsevol de qualsevol) de los que
tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales,
será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis
a doce meses (periodistes i els seus informadors, revistetes, panells).
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o
reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la
pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a
seis años.
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Dades personals i empresarials Codi Penal Arts.
200 y 201

Artículo 200
Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o
cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de
sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.

Artículo 201
1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando
aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de
especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal.
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Conclusions i Agraïments
Ara, si
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...Això es Sant Antoni de Calonge. Fi del viatge

«Es mejor dejar los transplantes de órganos a profesionales»
Bart Simson
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