43a Sessió Tancada de l'Assemblea Global de Privacitat
Octubre 2021
Resolució adoptada sobre l'intercanvi de dades per al
bé públic
(Traducció no oficial al català del text original publicat)

Aquesta resolució és presentada per la Comissió Nacional de Privacitat de Filipines en nom del
Grup de Treball de la GPA sobre qüestions relacionades amb la privacitat i la protecció de dades
relacionades amb la COVID-19.
PATROCINADORS:
•
•

Comissió Nacional de Privacitat, Filipines
Oficina del Comissionat d'Informació, Jersey

CO-PATROCINADORS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina del Comissionat d'Informació d'Austràlia, Austràlia
Comissionat d'Informació i Privacitat, Ontario, Canadà
Comissionat de Protecció de Dades de l'Autoritat del Centre Financer Internacional de
Dubai
Supervisor europeu de protectió de dades, Unió Europea
Comissari Federal de Protecció de Dades i Llibertat d'Informació, Alemanya
Oficina del Comissionat de Privacitat de Dades Personals, Hong Kong, Xina
Comissió de Protecció de la Informació Personal, Japó
Comissió Nacional de Protecció de Dades de Luxemburg
Oficina del Comissionat de Privacitat de Nova Zelanda
Oficina del Comissionat d'Informació, Regne Unit
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L'Assemblea Global de Privacitat 43rd 2021:
Reconeixent que la crisi sanitària de la COVID-19 ha accelerat inevitablement l'ús de dades
personals per permetre respostes i solucions innovadores a mesura que els governs continuen
responent als reptes provocats per la pandèmia;
Recordant la Resolució sobre els reptes de privacitat i protecció de dades sorgida en el Context de
la Pandèmia covid-19 adoptada en la 42a Sessió Tancada a O2020, que va establir el Grup de
Treball COVID-19 amb un mandat d'un any;
Donar la benvinguda al valuós treball que la comunitat GPA ha aconseguit en l'intercanvi
d'informació i la capacitació sobre qüestions relacionades amb la privacitat i la protecció de dades
relacionades amb la COVID-19 a través del grup de treball GPA COVID-19. Això inclou la
Declaració conjunta sobre l'ús de dades de salut amb finalitats de viatges nacionals o
internacionals, el compendi de bones pràctiques en resposta a la COVID-19 (Part II), enquestes
sobre qüestions emergents de privacitat i lliçons de capacitació apreses, seminaris web i
esdeveniments en col·laboració amb els principals grups d'interès de la política internacional;
Reconeixent que a mesura que els països reconstrueixin les seves economies, l'ús i el
processament de dades personals, com ara dades per a la salut i els consumidors per mitigar els
riscos per a la salut i desenvolupar solucions digitals innovadores en recerca, serà més prevalent i
valuós, juntament amb els riscos associats a l'intercanvi de dades en aquests contextos;
Apreciant que compartir dades personals, inclòs l'intercanvi transfronterer de dades, entre els
governs i/o les institucions privades segueix sent crucial per a una resposta efectiva de la COVID19 i seguirà sent un lloc clau,particularment pel que fa a la maximització de consideracions vitals
sobre la privacitat i la protecció de dades, alhora que s'aborden els interessos públics urgents;
Reconeixent que compartir dades d'una manera protectora de la privacitat pot facilitar la
presa de decisions de polítiques informades i una prestació de serveis més eficient per als
ciutadans, els serveis públics i les empreses, alhora que la creació de la confiança de la
comunitat en les iniciatives de dades que manegen la informació personal de les persones;
Destacant la importància d'establir salvaguardes de privadesa i seguretat de dades com a part de
qualsevol iniciativa proposada d'intercanvi de dades, i els beneficis d’aplicar una privacitat des del
disseny i per defecte a l’hora d’implementar iniciatives. Això inclou la incorporació dels principis de
protecció de dades i privacitat en els acords d'intercanvi de dades, inclòs una base legal clara,
l'establiment de propòsits clars i estretament ben definits, i abordar la proporcionalitat, la
transparència, el principi de minimització de dades i la rendició de comptes, per garantir
l'intercanvi responsable i fiable de les dades.
A més, s'utilitzaran dades anonimitzades o almenys pseudonimitzades a l'hora de dur a terme
operacions de tractament sempre que les finalitats del tractament es puguin complir d'aquesta
manera;
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Subratllant que l'atenció renovada haurà de ser prestada pels governs, les organitzacions
públiques i privades, els investigadors i els innovadors, i altres parts interessades rellevants per
evitar que les nocions de "bé públic" o "bé comú" s'utilitzin malament per obtenir guanys
diferents dels socials;
Emfatitzant que les autoritats de protecció de dades i privacitat, en tant que facilitadors i
protectors, juguen un paper clau en la prestació d'orientació i assistència als governs, i a altres
parts interessades rellevants sobre com gestionar i possiblement compartir dades personals de
manera adequada i ètica;
Reconeixent la importància de la col·laboració entre la comunitat GPA per abordar els riscos de
protecció de dades i privacitat resultants derivats de l'augment de la quantitat i el volum de
compartició de dades;
Per tant, l'Assemblea Global de Privacitat 43rd resol:
Reconèixer la necessitat de continuar i ampliar el treball del Grup de Treball COVID-19 i
desenvolupar el seu mandat per centrar-se en qüestions de protecció de dades i privacitat i
preocupacions relacionades amb l'intercanvi de dades personals a mesura que la resposta
global de la pandèmia es desplaça cap a la recuperació econòmica.
Establir un grup de treball sobre l'intercanvi de dades per al bé públic. El nou Grup de
Treball continuarà el treball del Grup de Treball COVID-19 i:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

Centrar-se en la identificació d'enfocaments pràctics i pragmàtics sobre com les dades
personals es poden compartir i utilitzar per permetre la innovació i el creixement,
alhora que es protegeixen els drets individuals i es promou la confiança pública i es
proporcionen principis i bones pràctiques sobre components clau de l'intercanvi de
dades per al bé públic.
Col·laborar amb les parts interessades rellevants, com ara les xarxes internacionals, les
organitzacions de la societat civil i els defensors de la privacitat, en els esforços
orientats a enfortir la capacitat dels membres i observadors de la GPA per fer front
als reptes emergents relacionats amb l'intercanvi de dades;
Desenvolupar respostes proactives sobre qualsevol preocupació emergent de
protecció de dades i privacitat en relació amb l'intercanvi de dades personals, per
exemple, sobre àrees de preocupació identificades en les enquestes sobre qüestions
emergents de protecció de dades i privacitat, com ara passaports de salut,
monitoritzar el seguiment dels viatgers entrants i nacionals que tornen, mesures de
rastreig de contactes, maneig de tecnologies d'e-learning de menors o estudiants;
Consultar amb el Panell de Referència de la GPA sobre idees polítiques emergents per
considerar la integració en el futur d’aproximacions cap a l'intercanvi de dades; i
Informar sobre el progrés del Grup de Treball, i l'abast de les consideracions
relacionades per a futurs acords de treball, a la sessió tancada de 2022.
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