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Recordant els principals instruments internacionals vigents, alguns dels quals tenen a veure amb
els drets humans fonamentals i la protecció de dades personals i la privacitat:
Declaració Universal dels Drets Humans, de 10 de desembre de 1948, articles 25 i 26, paràgraf 3.
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, de 4 de
novembre de 1950- Article 8.
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre de 2000 - Article 24, 1;
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, de 16 de
desembre de 1966 - Article 17.
Conveni 108 per a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament automàtic de
dades personals de 28 de gener de 1981 i el seu Protocol de modificació "Conveni 108+";
Reglament General de Protecció de Dades de 27 d'abril
de 2016; Directrius de privacitat de l'OCDE de 1980 i
actualitzades el 2013;
Montevideo Memoràndum d'Entesa sobre l'exclusió digital juvenil;
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, de 20 de novembre de 1989, i el
Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant Comentari General núm. 25 sobre els
Drets de l'Infant en relació amb l'entorn digital de 2 de març de 2021,
Conveni europeu sobre l'exercici dels drets dels infants del Consell d'Europa, de 25 de gener de
1996.
Recomanació del Consell de l'OCDE sobre la infància en l'entorn digital de 31 de maig de 2021,
Recomanació CM/Rec(2018)7 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats membres
sobre directrius sobre el respecte, la protecció i el compliment dels drets de l'infant en l'entorn
digital; Recomanació CM/Rec(2019)10 delComitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats
membres sobre el desenvolupament i la promoció de l'educació per a la ciutadania digital les
Directrius del Consell d'Europa sobre la protecció de les dades personals dels infants en un entorn
educatiu (2020); Declaració del Comitè de Ministres sobre la protecció del dret a la intimitat
dels infants en l'entorn digital (2021)
Tenint en compte les dues resolucions de la 30a Conferència Internacional de Comissionats de
Protecció de Dades i Privacitat el 2008, la primera sobre privacitat en els serveis de xarxes socials i la
segona sobre la privacitat en línia dels nens;
Tenint en compte el document de treball del Grup de Treball Internacional de Protecció de Dades en
Telecomunicacions, ara Grup de Treball Internacional sobre Protecció de Dades en Tecnologia –
IWGDPT, també conegut com a "Grup de Berlín", sobre "Protecció de la Privacitat de Nens en
serveis en línia" del 9 al 10 d'abril de 2019, adoptat a la 65a reunió de l'IWGDPT a Bled, Eslovènia;
Afirmar que els infants mereixen una protecció especial i, com a tal, gaudeixen dels drets reconeguts
per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, en particular el dret a la
participació (art.12) i la intimitat (art.16);
Destacar que aquests drets estan destinats a aplicar-se i desplegar-se en tots els aspectes de la vida
de l'infant, i per tant en particular en la seva vida en línia;
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Recordant que, tal com s'indica en el Comentari General de les Nacions Unides sobre els Drets de
l'Infant en relació amb l'Entorn Digital (§67), la privacitat és essencial per a l'apoderament, la
dignitat i la seguretat dels infants i per a l'exercici dels drets dels infants.
Recordant també que els menors d'edat, com qualsevol altra persona, tenen dret a
l'autodeterminació informativa, la qual cosa implica donar-los una certa autonomia i control sobre
les seves dades personals;
Tenint en veure que els nens estan creixent cada vegada més connectats; que les seves pràctiques
digitals, que han pres una escala sense precedents amb la crisi sanitària, són generalitzades i
cada vegada més autònomes;
Afirmant que en un context en què l'impacte de l'entorn digital en el desenvolupament dels nens, la seva
vida quotidiana, el seu futur i les oportunitats de què disposen és cada vegada més important, és
fonamental promoure el respecte per als drets de la infància;
Tenint en compte que a partir de la informació que existeix sobre els menors en línia, es crea la
seva identitat digital, que afecta el seu present i futur com a éssers humans;
Tenint en compte que tot el que es fa en línia deixa una marca i una vegada que la informació es
col·loca a Internet, el control sobre ella pot estar subjecte a pèrdua perquè pot ser recollida i
utilitzada per tercers sense el seu coneixement;
Subratllant que, en aquest context, els proveïdors de serveis en línia als quals els nens puguin
tenir accés han de tenir coneixement que els nens tenen accés als seus serveis i de l'augment de
responsabilitat envers les dades personals dels menors d'edat que tractin;
Afirmant que en la implementació de polítiques relatives als seus drets en l'entorn digital, tenint
en compte l'evolució de les capacitats dels infants i els seus millors interessos ha de ser una
consideració primària. Determinar un equilibri adequat entre protegir els infants i acomodar la
seva autonomia emergent és més necessari que mai perquè puguin aprofitar al màxim l’entorn
digital i minimitzar al mateix temps els riscos als quals poden estar exposats;
Considerant que l'entorn digital ofereix oportunitats innegables per als joves usuaris: pot contribuir
a la seva educació, al seu accés a activitats d'informació i lleure, a la formació i expressió de les
seves opinions, al desenvolupament de la seva personalitat; els
permet mantenir o
desenvolupar relacions familiars i socials;
Observar, però, que les tecnologies digitals comporten riscos per a la seva privacitat i intimitat, així
com per a la seva integritat física i psicològica, ja que poden, en particular, exposar-los al
ciberassetjament, odi en línia i a contingut ofensiu o inadequat;
Assenyalant que els nens són particularment vulnerables perquè poden ser menys conscients
d'aquests riscos, però també perquè són un públic objectiu per a molts actors econòmics que volen
les seves dades personals, i finalment perquè són sensibles a les tècniques utilitzades per captar la
seva atenció, per induir-los a divulgar certa informació, a adoptar certs comportaments de compra i
a oferir-los contingut personalitzat;
Emfatitzant que aquests elements exigeixen una vigilància especial pel que fa al respecte a la seva
lluita per la privacitat, la no discriminació i garantir la seva llibertat d'expressió i opinió;
Tenint en compte que la vulnerabilitat dels infants s'ha d'analitzar en relació amb la seva
capacitat d'actuació evolucionada i la posterior necessitat de verificar amb especial rigor la
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solidesa del contracte com a base legal per al tractament de dades personals de menors amb
especial referència als contractes relatius a serveis de comunicacions electròniques; així com
davant la possible necessitat de més regulació sobre la capacitat dels infants per actuar en el
món digital.
Observar la necessitat de desenvolupar mecanismes per conscienciar els nens, pares, tutors,
cuidadors i educadors/professors de pràctiques empresarials en línia que puguin causar danys a
menors;
Tenint en compte que les iniciatives es multipliquen en organitzacions internacionals per ampliar la
protecció de les dades i els drets digitals dels menors d'edat, com ho demostren el "Comentari
general sobre els drets de El nen en l'entorn digital", Les accions de UNICEF, la recomendació d’OCDE,
les guies del Consell de Europa i del Sindicat Internacional de Telecommunicacions (ITO);
Observant que en paral·lel, diverses autoritats nacionals de protecció de dades han fet d'aquest
tema una prioritat, com el "Codi dels Nens" , desenvolupat per l'Oficina del Comissionat
d'Informació (ICO), del Regne Unit, els "14 principis bàsics per a un enfocament centrat en els
nens per al processament de deades" establert per la Comissió Irlandesa de Protecció de Dades
(DPC), les 8 recomendacions per millorar la protecció dels nens en línia adoptada per l'Autoritat
Francesa de Protecció de Dades (CNIL) o la revisió de la Norma de Protecció de la Privacitat en
Línia dels Nens de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units, (FTC).
Considerant que la protecció de la privacitat dels menors en línia és una prioritat per a l'acció en el
pla d'acció estratègic dels membres de la GPA; que sensibilitzar i formar els nens per protegir les
seves dades personals, ajudant-los a convertir-se en ciutadans digitals responsables i a exercir els
seus drets d'acord amb els principis de responsabilitat parental, i salvaguardar els seus drets en
relació amb les prerrogatives i drets parentals, han estat objectius clau per a la GPA durant molts
anys; que promoure l'educació digital respecte els drets i llibertats de cada individu és també un
dels seus objectius essencials;
Destacant que en aquest sentit, els membres del Grup de Treball d'Educació Digital (DEWG) creat
per la resolució adoptada per la Conferència de l'ICDPPC el 2013 "Educació Digital per a tothoml"
amb l’objectiu de "proporcionar una protecció especial per a els menors en el món digital". El
GPA, en aquest sentit, ha adoptat diverses resolucions sobre educació digital;
Observar que totes aquestes iniciatives revelen una dinàmica positiva de consciència dels temes
relacionats amb les pràctiques digitals dels infants, que han de ser perseguides i encoratjades,
especialment pel que fa a la promoció dels drets digitals dels infants;
Considerant que aquests drets poden permetre a l'infant tenir accés a les dades relatives a ell que
siguin tractades per una autoritat pública o un organisme privat, eliminar-les o obtenir la rectificació
de dades inexactes o obsoletes, i també poder retirar el seu consentiment o oposar-se al tractament
de les seves dades personals;
En vista de l'anterior, la 43a Assemblea Mundial de Privacitat fa una crida a totes les parts
interessades en l'àmbit de la protecció dels drets dels infants en l'entorn digital i recomana:
I

Sobre l'exercici dels drets i la informació dels infants en l'entorn digital
•

Que
s'afirmi expressament la capacitat dels infants per exercir els seus drets digitals:
és important destacar que aquests drets són reconeguts com a pertanyents a persones
4

físiques i que com a tals pertanyen fonamentalment als mateixos menors; en conseqüència,
quan els pares o els tutors legals exerceixen aquests drets en nom de l'infant, ho han de
fer tenint en compte els principis rectors de la CRC de les Nacions Unides, inclosos els
interessos de l'infant, el dret al desenvolupament, la no discriminació i el dret a ser escoltats;

II

•

Que per fer valer els drets primer cal conèixer-los: que en aquest sentit la realització
dels drets digitals dels infants implica informar els infants, així com els seus progenitors i
professorat, sobre el seu contingut i com exercir-los; que aquesta informació s'ha de
presentar als menors en un llenguatge clar i adaptat i d'una manera adaptada a la
seva edat i capacitat de comprensió, en el moment en què les dades s'utilitzen per primera
vegada, però també accessibles en tot moment i presentades per animar-los a aprendre més
sobre els seus drets en l'entorn digital;

•

Que la informació adequada que s'ha de donar als nens també ha de cobrir la forma en què
es tracten les seves dades: en aquest sentit, els proveïdors de serveis en línia han de publicar
una política de privacitat, així com termes i condicions d'ús clars i simples (TOU), però també
publicar una llista dels seus compromisos amb la protecció de dades infantils, als quals han
d'esforçar-se per adherir-se, com ara les restriccions d'edat i les normes de comportament;

•

Que els estats considerin encoratjar a nivell nacional la creació i distribució de recursos
educatius actualitzats i específics per edat per conscienciar els menors, joves, progenitors,
educadors/professorat i escoles sobre els drets digitals i com exercir-los en la pràctica en
plataformes i xarxes de mitjans de comunicació, o a través de procediments de reclamació,
eliminació de continguts i mecanismes de recuperació que siguin accessibles i adequats
per als nens;

•

Que l'eficàcia dels drets també està condicionada per l'existència de remeis ràpids, accessibles
i adequats que també estan disponibles per als nens, amb responsables de tractament de
dades i autoritats de protecció de dades;

•

Que els responsables i les autoritats de protecció de dades considerin la implementació
de processos de queixes “amigables” amb els nens, que han de ser fàcilment accessibles
i raonables d'emplenar;

•

Que tots aquests elements requereixin una atenció especial per al disseny d'interfícies, que
és la pedra angular de la informació, els drets digitals i la qualitat del consentiment donat
per l'interessat; en particular, els proveïdors de serveis en línia no haurien d'incorporar
tècniques de manipulació i disseny enganyoses (patrons foscos o tècniques d'empenta)
que influirien els menors a prendre decisions que afectarien indegudament la seva privacitat
o a proporcionar més dades personals de les necessàries;

•

Que els menors d'edat també han de ser conscients que en l'entorn digital és important
respectar els drets dels altres;
Pel que fa a la protecció de les llibertats fonamentals dels infants pel que fa al
tractament de les seves dades personals
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•

Que la promoció de l'autonomia dels infants i la protecció de la seva autodeterminació
informativa convidi, tal com recorda el Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets de
l'Infant
General Comentari (§71), a assegurar el caràcter lliure i informat del
consentiment prestat per l'infant, o, depenent de la seva edat i capacitats en evolució,
pel progenitor o tutor legal, que sempre ha de tractar d'involucrar l'infant en aquesta
expressió de voluntat;

•

Que, d'acord amb aquestes mateixes observacions de l'ONU, el seguiment dels menors
possible gràcies a la tecnologia digital ha de respectar el dret a la intimitat del menor: com a
tal, ha d'estar desactivat per defecte; quan sigui necessari, no ha de ser sistemàtic o
realitzat sense el coneixement de l'infant o, en el cas dels menors, els seus progenitors o
cuidadors; l'interessat ha de ser sempre capaç d'oposar-se a aquest seguiment, ja sigui en
locals comercials o en instal·lacions educatives i assistencials, i els mitjans menys invasius per
a la privacitat possible sempre s'han de considerar per aconseguir l'objectiu desitjat;

•

Que els mecanismes de garantia d'edat que es puguin posar en marxa per protegir els
nens de contingut inadequat o per realitzar certs actes en línia han de respectar la seva
privacitat. El disseny, desenvolupament i implementació d'aquests sistemes per part dels
proveïdors de serveis en línia s'ha de basar en una avaluació de riscos, estar d'acord amb els
principis de protecció de dades, inclosa la privacitat mitjançant el disseny, el principi de
minimització de dades, limitació de la finalitat i garantir els menors mètodes intrusius;
s'ha de treballar un enfocament harmonitzat internacionalment en aquest àmbit;

•

Que els estats considerin introduir regulacions que prohibeixin les pràctiques que
manipulen els menors o que pretenen influir indegudament en el seu comportament i, en el
sentit contrari al seu interès: que l'elaboració de perfils i la presa de decisions
automatitzada també pot soscavar el dret dels infants a la no discriminació i la seva
capacitat de formar i expressar lliurement els seus punts de vista en l'entorn digital; que la
necessitat d'aquest canvi en el marc legal és encara més urgent, ja que aquestes tecnologies
es poden utilitzar per influir en el comportament i emocions dels menors en contextos en
què l'infant és vulnerable, com en àrees d'educació, salut o justícia penal;

•

Que els responsables i encarregats del tractament implementin mesures de rendició de
comptes de responsabilitat reforçada que impliquin, entre d'altres, majors mesures de
seguretat i que impedeixin la consulta, l'ús o l'accés no autoritzats;

III

Pel que fa a la protecció dels infants contra l'explotació comercial de les seves dades
•

Que els Estats considerin regulacions de promoció que prohibeixin l'ús o transmissió a
tercers de dades infantils amb finalitats comercials o publicitàries i la pràctica de tècniques
de màrqueting que poden animar els menors a proporcionar dades personals;

•

Quan els nens contracten serveis de comunicacions electròniques, els proveïdors de
serveis només han de processar informació bàsica dels menors, com ara el nom, el compte i
altres dades tècniques estrictament necessàries per a l'ús dels serveis, els estats també han
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de considerar introduir legislació en aquest sentit tenint en compte el llindar d'edat i/o
el nivell de maduresa.
•

IV

Que els responsables i proveïdors de serveis en línia s’abstinguin d’elaborar perfils dels
menors sobre la base d’un registre digital del seu caràcter real o presumpte amb finalitats
comercials, i fins i tot evitar qualsevol difusió o divulgació de dades personals d’una
informació o tema d’interès periodístic en què puguin ser identificats perjudicant la seva
imatge o reputació.
Pel que fa a la inclusió de les opinions i drets dels infants en el desenvolupament de la
normativa i el disseny dels serveis que els afecten

•

Que la participació dels infants es promogui en gran mesura en el desenvolupament de
polítiques públiques que els concerneixin a través de processos de consulta i co-construcció
de les solucions que se'ls proposaran, de manera adequada a la seva edat i al
desenvolupament de les seves capacitats;

•

Que els proveïdors de serveis en línia integrin la promoció dels millors interessos de l'infant
i el respecte als drets dels infants en el disseny de serveis: en aquest sentit, han d'integrar la
promoció dels interessos de l'infant i el respecte als drets dels infants en el disseny de
serveis: en aquest sentit, han de proporcionar l'ús d'avaluacions d'impacte de la
privacitat, avaluacions d'impacte dels drets dels menors, solucions d'encriptació de dades,
configuració de privadesa fàcils d'entendre i fàcils d'utilitzar i configuracions per defecte
que ofereixin la màxima protecció de les dades personals dels menors, i en particular la
desactivació per defecte de certes opcions, com la geolocalització i l'elaboració de perfils; i
també han de consultar amb els menors, progenitors o defensors dels nens durant el
desenvolupament dels seus serveis.

•

Que els estats considerin avaluar l'impacte en els drets dels infants, fins i tot des d'una
perspectiva de drets humans, de qualsevol legislació relativa a l'entorn digital i en el disseny
de serveis en línia als quals els nens puguin accedir;

•

Que els estats i els proveïdors de serveis en línia, amb el suport de les autoritats de protecció
de dades, fomentin l'aplicació de codis de conducta de la indústria i termes i condicions de
servei que compleixin els més alts estàndards d'ètica, privacitat i seguretat infantil en totes
les etapes de la cadena de valor, inclòs el disseny; així com la introducció de disposicions
contractuals sobre la limitació de l'ús de les dades personals més enllà de la informació
bàsica estrictament necessària per a l'ús dels serveis;

•

Que la certificació de productes i/o serveis s'ha de promoure per garantir que el tractament
es dugui a terme de conformitat amb la legislació vigent en drets de privacitat i protecció de
dades personals;

V

Pel que fa a la implicació dels titulars de la pàtria potestat i l'educació digital
•

Que els estats, en cooperació amb les autoritats de protecció de dades, considerin la creació
de programes educatius, accions i campanyes de sensibilització per a menors, progenitors,
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proveïdors d'educació, públic en general, responsables polítics i empreses per tal de millorar
el seu coneixement dels reptes, oportunitats i riscos vinculats a les pràctiques digitals dels
infants, així com els drets de l'infant en l'entorn digital;
•

Que els estats incentivin els responsables del tractament de dades personals, tant en el
sector públic com en el privat, a treballar estretament amb els progenitors i tutors dels infants
i adolescents, ja sigui a través de la democràcia participativa o mitjançant l'elaboració de
cartes de drets digitals adaptades a les necessitats específiques del sector dels drets dels
infants.

•

Que es dugui a terme el desenvolupament de campanyes de sensibilització que ajudin els
menors a informar els progenitors, tutors, professors o un adult de confiança si se senten en
perill en línia o si altres menors poden estar en perill en línia;

•

Que en aquestes campanyes, cal el compromís parental que respecti els interessos i la
privacitat dels menors, cosa que implica tècnicament proporcionar el consentiment parental
quan sigui legalment necessari, però també assegurant que els dispositius de control parental
proposats compleixin amb les normes de protecció de dades, i en particular respectar el
principi de transparència envers l'infant, amb el menor sent conscient del control parental i
el seguiment dels dispositius, el principi de proporcionalitat, que ha de conduir a evitar l'ús
de dispositius de seguiment o altres, i el principi de seguretat de les dades de menors envers
tercer;

•

Que els estats considerin promoure, en consulta amb les autoritats de protecció de dades,
els menors, altres actors públics i els operadors afectats, una avaluació dels dispositius de
control parental proposats al mercat i el seu compliment de normes de protecció de
dades;

•

Que els estats considerin proporcionar recursos humans i financers suficients, en particular
per avaluar l'impacte de les polítiques públiques implementades en l'àmbit de l'educació
per a la ciutadania digital, així com una formació adequada per a professionals de
l'educació perquè aquests programes, accions i campanyes puguin sensibilitzar
eficaçment a la ciutadania a qui va destinada;

•

Que els estats i les autoritats de protecció de dades desenvolupin, si escau, aquestes
activitats en col·laboració amb actors institucionals i associatius compromesos amb els
drets dels infants en l'entorn digital, per tal d'amplificar l'impacte d'aquestes accions i
beneficiar-se d'actors adaptats i diverses habilitats i coneixements;

•

Que s'han d'enfortir els mecanismes de cooperació entre les autoritats de protecció de dades
i també amb el Grup de Treball d'Educació Digital per intercanviar bones pràctiques
relacionades amb l'exercici dels drets digitals dels infants, per millorar les accions
normatives que els concerneixen i com a seguiment d'aquesta resolució;

•

Que les autoritats de protecció de dades promoguin aquesta resolució i les seves
recomanacions a les parts interessades i als responsables polítics de les seves jurisdiccions
i xarxes.
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Nota explicativa
L'entorn digital és especialment important per oferir oportunitats als nens, però l'esfera digital
comporta riscos particulars d'infracció dels seus drets, i en particular del seu dret a la privacitat. Els
drets dels infants estan destinats a realitzar-se en tots els aspectes de la vida dels nens
contemporanis, i per tant també en la vida enlínia.
Per aquest motiu, la protecció de la privacitat dels nens en línia és una prioritat per a l'acció en
el pla estratègic de l'Assemblea Global de Privacitat (GPA), que va adoptar diverses resolucions sobre
educació digital iniciades pel Digital Grup de Treball d'Educació (DEWG).
Davant la necessitat de proporcionar més informació als menors, així com als seus progenitors i
educadors, sobre els seus drets, el Grup de Treball d'Educació Digital ha dirigit enquestes en 2019 i
2020 per avaluar el marc legal dins el diferent estats sobre el exercici dels drets dels menors i en
particular els drets a la privacitat. Els resultats de l'enquesta, publicada al setembre de 20203 es
basava en un panell de 46 autoritats de protecció de dades, i va descobrir que hi ha disposicions
legals en països que permeten als infants exercir els seus drets de privacitat. No obstant això, el marc
segueix sent relativament confús pel que fa a què, menors o pares en nom seu, puguin exercir els
drets - tenint en compte la maduresa digital i la capacitat jurídica de menors.
Al mateix temps, el DEWG ha estat monitoritzant activament amb els seus membres de la GPA
diversos membres nacionals i iniciatives internacionals i directrius polítiques revisades que puguin
donar una nova llum sobre la qüestió dels drets dels infants.
Així mateix, creiem fermament que aquesta resolució sobre els drets digitals dels infants hauria de
tenir un gran impacte a tot el món, ja que transmetrà el missatge que determinar un equilibri adequat
entre protegir els infants i acomodar la seva autonomia emergent és -en l'actual crisi de
pandèmia- més necessari que mai per permetre que tots ells puguin aprofitar al màxim l'entorn
digital minimitzant al mateix temps els riscos i perjudicis als quals poden estar exposats.
Com a seguiment de l'aplicació d'aquesta resolució, el DEWG consultarà als seus membres per
considerar si l'exercici dels drets digitals en la pràctica per part dels mateixos infants, o pels seus
representants legals a través de serveis en línia, és fàcilment accessible de manera comprensible,
i avaluarà el compliment i l’eficàcia de les mesures enumerades per donar suport a totes les
parts interessades.
Totes les qüestions prioritàries derivades de la resolució s'han de reflectir en el pla estratègic
2021-2023 de la GPA que s'ha de discutir i sotmetre a la seva adopció a la 43a Global Privacy
Assemblea. Amb aquesta finalitat, tots els grups de treball de GPA han d'examinar la qüestió de la
protecció de la infància i l'exercici dels seus drets digitals que siguin rellevants per a la seva àrea de
treball i incloure'ls en el seu pla anual d'avanç, segons correspongui, i en coordinació amb el
DEWG que s'encarrega principalment d'examinar això.
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Pla Estratègic gpa (vegeu la pàgina 9)
sobre educació digital per a tothom (2013)
Resolució per a l'adopció d'un referent internacional de l'educació en protecció de dades
(2016) Marc de formació en protecció de dades per a estudiants (2016)
Resolució sobre plataformes d'e-learning (2018)
3
Marc legal i pràctiques de les autoritats de protecció de dades en matèria d'exercici dels drets dels menors
1

Resolució
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