
mou en el mateix sen-
tit.
 Després de conèi-
xer que els serveis de 
PlayStation Network 
es començarien a res-
tablir de mica en mi-
ca, la companyia japo-
nesa tornava a notifi-
car que la plataforma 
Sony Online Enter-
tainment també ha-
via estat víctima d’un 
atac informàtic que 
havia aconseguit les 
dades de 24,6 milions 
de comptes actius, in-
cloent-hi informació 
referent a dates de 
naixement o correus. 
L’empresa s’ha afa-
nyat a precisar que els 
dos casos no estan re-
lacionats. 
 ¿Té potser Sony al-
gun problema espe-
cífic amb la segure-
tat o simplement s’ha 
adonat que el millor 
és reconèixer tan avi-
at com sigui possi-
ble aquesta nova fu-
ga de dades? Encara 
que Sony ja ha pro-
mès compensacions 
als usuaris en forma 
de dies de subscrip-
ció gratuïta i altres 
fórmules, és probable 
que després del que 
ha passat nombrosos clients deci-
deixin anul·lar els seus comptes.
 Precisament això és el més greu 
de la situació: a més de la pèrdua de 
dades hi ha una pèrdua de confian-
ça dels ciutadans respecte a la ma-
nera com companyies pioneres en 
les noves tecnologies gestionen la 
seva informació personal. 
 La confiança és un estat subjectiu 
que es nodreix de fets objectius que 
la fan augmentar o disminuir. És 
un patrimoni que es perd amb mol-
ta facilitat i que costa molt de recu-
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Les dades perdudes per sempre
Les empreses es resisteixen a assumir responsabilitats per protegir la informació sobre els seus clients

L
es dades perdudes de més 
de 77 milions d’usuaris 
de la PlayStation de Sony 
se n’han anat i ja no tor-
naran. Com els nens per-

duts del País de Mai Més del cèlebre 
llibre de Peter Pan; però, en aques-
ta ocasió, els que s’han apoderat de 
les dades no han estat els pirates del 
capità Garfi sinó els pirates infor-
màtics. 
 És un robatori preocupant pel 
tipus de dades registrades, bàsica-
ment noms, adreces postals i de cor-
reu electrònic, dates d’aniversari, 
noms d’usuari, contrasenyes i nú-
meros de targetes de crèdit. Tant 
és així que Sony aconsella revisar 
regularment els moviments dels 
comptes bancaris, canviar el nom 
d’accés i la contrasenya i ser espe-
cialment cautelós quan es rebin co-
municacions procedents de bancs o 
de la mateixa PlayStation. 

Potser ja és hora que, a di-
ferència de l’irresponsable Peter 
Pan, les empreses i els usuaris ma-
teixos assumeixin responsabilitats 
en comptes de seduir-nos amb unes 
prestacions aparentment sense pe-
rill aprofitant-se del desconeixe-
ment del nou entorn de la web.
 S’acusa la companyia d’haver tri-
gat massa dies a comunicar als usu-
aris el robatori de les seves dades. 
Al principi, els seus representants 
van declarar que no es tenien evi-
dències que l’intrús hagués aconse-
guit les dades privades dels usuaris, 
encara que tampoc es va descartar. 
¿Es tractava d’amagar el problema 
o d’estar segurs de l’abast de l’atac? 
Des del 2002 la legislació de Califòr-
nia obliga a notificar com més aviat 
millor les pèrdues de dades, i la di-
rectiva europea de 2009/136/CE es 

perar. No hi ha dubte que la pèrdua 
de confiança afectarà altres iniciati-
ves que puguin proposar empreses 
d’aquest i altres sectors. El comerç 
on line s’expandeix a la moda, al tu-
risme, a la música. Tenir presents 
casos com aquest en el moment de  
comprar un bitllet d’avió fa més di-
fícil atrevir-se a introduir el núme-
ro de targeta de crèdit en el sistema.
 Des de la perspectiva tècnica és 
molt probable que hagin fallat mol-
tes mesures de seguretat i organit-
zatives. A més a més, un incident 

com aquest posa en el punt de mi-
ra la seguretat del cloud computing, 
un model d’aprovisionament de 
serveis de tecnologies de la infor-
mació i la comunicació que em-
magatzema les dades i aplicacions 
dels usuaris a la xarxa.
 Durant el primer trimestre de 
l’any, una altra empresa del sec-
tor va patir un incident semblant. 
Les dades personals de 4.000 usua-
ris van quedar al descobert, però a 
diferència de la situació actual es 
va comunicar el problema imme-
diatament en un exercici de trans-
parència.

tant les entitats públiques 
com les empreses privades estan 
obligades a adoptar mesures de 
seguretat perquè les dades perso-
nals no es perdin o siguin utilitza-
des per tercers. No n’hi ha prou de 
dissenyar procediments de segu-
retat idonis i d’implantar-los;  s’ha 
de verificar de manera periòdica 
que compleixen amb la seva fun-
ció, sobretot, com en aquest cas, 
quan es detecten incidents.
 Si les empreses que tracten da-
des de caràcter personal donessin 
formació especifica als seus pro-
fessionals i els informessin de les 
seves obligacions i responsabili-
tats es podrien detectar aquestes 
situacions de risc. Perquè el factor 
humà és un element crític en la se-
guretat de la informació. 
 En l’actualitat s’està plantejant 
un nou enfocament global de la 
normativa europea de protecció 
de dades per adequar-la a les noves 
tecnologies. El problema és que les 
organitzacions es resisteixen, com 
Peter Pan, a assumir responsabili-
tats i només hi veuen els inconve-
nients. Si s’haguessin adoptat els 
mecanismes de seguretat que hem 
assenyalat, recollits ja en les dife-
rents legislacions, aquests hauri-
en estat eficaços i s’haurien evi-
tat perjudicis a tots els usuaris. H
Directora de l’Autoritat Catalana

de Protecció de Dades.
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Si les companyies formessin  
els seus empleats, les irregularitats 
es detectarien molt abans
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La roda
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actors 
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A 
la societat de l’especta-
cle l’important és saber 
buscar un personatge. 
I els personatges han 
d’encarnar sentiments 

i aparences humanes. Un personat-
ge no és una persona, sinó la plas-
mació de les persones a les quals 
ens agradaria estimar o a les quals 
no tenim més remei que odiar. Un 
personatge és un arquetip. De la 
seva habilitat de camuflatge en de-
pèn la nostra valoració del món: 
el bé o el mal, el rancor o el perdó, 
l’orgull o la vanitat (que no sem-
pre són el mateix, perquè la vani-
tat sovint pot ser la quinta essència 
d’una veritat íntima, i l’orgull és la 
malaltia dels acomplexats).
 Vivim temps en què tots es-
tem convidats a la cadira de pis-
ta del gran circ de persones. Nin-
gú no és el que sembla. I quan són 
el que semblen, sentim una estra-
nya compassió perquè ells han ca-
vat el seu propi motllo i no podran 
tornar a encarnar un nou perso-
natge. Això és el que passa amb 
Mourinho, un entrenador que mai 
ha jugat a futbol i que se sent pre-

soner del seu propi paper. Mou-
rinho no pot fer cap altra cosa que 
seguir portant el seu histrionis-
me fins a límits als quals mai no 
podrà arribar. El seu mal humor 
i la seva grandiloqüència verbal 
li impedeixen renéixer de les se-
ves cendres. Mai creurem en Mou-
rinho amb una samarreta solidària 
o dient «perdó» per una de les seves 
excentricitats. El seu propi paper 
l’ha devorat. 
 El mateix passa amb alguns 
candidats. Van arribar a la políti-
ca per un imperatiu moral i, amb 
el temps i el joc enlluernador dels 
miralls, van acabar sent carn d’es-
lògan i de cartell. Quan arribin al 
poder, ¿quants mantindran la lu-
cidesa de la persona noble, equili-
brada i valenta que algun dia van 
ser? La nòmina de polítics electes 
és una mostra de la grandesa de 
l’ésser humà que dóna el seu es-
forç i la seva imatge per la comu-
nitat. Així es comença, és cert. Pe-
rò quan arriba la derrota, ¿quants 
homes i dones bons oculten la seva 
devoció per les idees sota el man-
tell d’incomprensibles psicopa-
tologies del poder? Benvinguts a 
l’esperança del triomf, però vostès 
siguin cauts davant l’afamat perso-
natge que es disposen a represen-
tar. Mosseguen. H
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Arribats al poder, 
¿quants candidats 
mantindran la lucidesa i 
la noblesa que van tenir?
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