
Si volem treballar en projectes de recerca que estiguin dins de l’àmbit de 
la Ciència Oberta, hem de poder establir els mecanismes organitzatius i 

tècnics que garanteixin un entorn segur, eficient, i fiable on els 
investigadors i els participants estiguin convençuts que la recerca i els 

drets relatius a la protecció de dades personals van de la mà.

Jornada Ciència Oberta i Recerca a la UPC 23 de gener de 2020 



La Ciència Oberta s'ha de fer, tenint en compte els drets fonamentals consagrats 
en la Carta dels Drets Fonamentals, en particular pel que fa als drets a la 
protecció de dades, a la privacitat, a la llibertat i a la seguretat , i que ha de 
respectar els principis de protecció de la privacitat des del disseny i per defecte i 
els principis de proporcionalitat, necessitat, minimització de les dades i 
limitació de finalitat.

Els principis esmentats, juntament amb normes exigents de 
qualitat, fiabilitat i confidencialitat, són necessaris per guanyar 
la confiança dels titulars de les dades en les iniciatives de 
Ciència Oberta.

• Cal aplicar salvaguardes com la seudonimización, l'anonimització i/o el xifrat, 
pot reduir els riscos i millorar la protecció dels titulars de les dades afectats.

• Cal ser molt curosos amb les dades sensibles, i protegir-les de conformitat amb la 
legislació en vigor.



3

Les propostes de projectes que apliquin a finançament Europeu estan subjectes a 
una revisió ètica, que inclou l’àmbit de protecció de dades personals.
No es finançarà des de la Unió Europea propostes que violen els principis ètics.

L’esquema de valoració inclou:

1. Una autoavaluació ètica (en la proposta a partir de donar resposta a una taula de 
preguntes)

2. Una revisió ètica

3. Controls i auditories (durant el projecte i fins a 2 anys després, si cal).

L’àmbit de protecció de dades personals en l’“Ethical issues”

La revisió ètica comença mentre que el projecte està sent avaluat 
científicament, o poc després. L'acord de subvenció no pot ser signat 
fins que es completi la revisió.



EU Grants: Horizon 2020 Guidance — How to complete your ethics self-assessment
 

Section 4: PROTECTION OF PERSONAL DATA 
 
 

YES/NO 

Does your research involve processing of personal data?  
 

 
 

If 
YES: 

- Does it involve the processing of special categories of personal 
data (e.g. genetic, health, sexual lifestyle, ethnicity, political 
opinion, religious or philosophical conviction.)? 

 
 

 
 

 

- Does it involve processing of genetic, biometric or health data?  
 
 

 

- Does it involve profiling, systematic monitoring of individuals or 
processing of large scale of special categories of data, intrusive methods 
of data processing (such as, tracking, surveillance, audio and video 
recording, geo- location tracking etc.) or any other data processing 
operation that may result in high risk to the rights and freedoms of the 
research participants? 

 
 
 

 

Does your research involve further processing of previously 
collected personal data (including use of pre- existing data sets or 
sources, merging existing data sets)? 

 
 
 

 

 

Does your research involve publicly available data?  
 
 

 

Is it planned to export personal data from the EU to non-EU 
countries? 
Specify the type of personal data and countries involved 

 
 
 

 

Is it planned to import personal data from non-EU countries into the 
EU? 
Specify the type of personal data and countries involved 

 
 
 

 

 

YES 
NO
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1. “Dades personals" es pot definir com a qualsevol 
informació que pogués, d'alguna manera, conduir a 
la identificació específica d'una persona única, com 
el nom i cognoms, número de 
DNI/passaport/seguretat social, data de naixement, 
adreça, correu electrònic, etc, i qualsevol informació 
sobre una persona física identificada.

2. Totes les dades que utilitzeu han de ser preses en 
consideració, sense tenir en compte el mètode pel 
qual seran recollides: a través d'entrevistes, 
qüestionaris, per xarxa, etc.

3. El tractament s'ha d'entendre que no només inclogui 
l'ús de dades, sinó també la fusió, transformació, 
transferència i, més en general, totes les accions que 
es facin a partir de dades amb finalitat d'investigació.

La recerca implica 
el tractament de 
dades personals?



Principis de la privacitat en la recerca
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Prèviament al tractament de dades personals sotmeses l’RGPD i a la LOPDGDD cal valorar la necessitat de 
recollir les dades personals de manera que es puguin relacionar amb persones identificades o 
identificables.

En el cas que les dades es tractin de forma anonimitzada, és a dir, sense que sigui possible conèixer a quina 
persona pertanyen, no serà necessari aplicar la legislació vigent en protecció de dades personals.

Què ens hem de preguntar en un projecte de Recerca?

1. El projecte de recerca implica el processament de dades relatives a persones?
2. Serà possible identificar a les persones?
3. Es obligatori processar les dades identificatives?
4. Quin tipus de dades personals són ? i quin nivell de seguretat requeriran ?
5. Soc el Responsable d’aquestes dades o soc el Encarregat del Tractament per un 

tercer?



Dades de Recerca

Projecte de Recerca

Anonimitzem les dades des de l’inici

Treballem
amb
Dades Personals

Anonimitzem

Obtenim i 
gestionem el 
consentiment

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf

AEPD – Orientaciones y 
garantías en los 
procedimientos de 
ANONIMIZACIÓN de datos
personales

https://amnesia.openaire.eu/

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf
https://amnesia.openaire.eu/


Teniu el vostre codi de reserva?
Si us plau, el passaport.
Cap a on vol volar?
Ha fet les maletes vostè mateix?
Ha deixat les maletes desateses en algun moment?
Algú li ha donat alguna cosa per portar a la maleta?
Quantes maletes vol registrar?
Gaudeixi del seu vol

...
SI

NO
NO
....

...
NO
SI
SI
....



EU Grants: Horizon 2020 Guidance — How to complete your ethics self-assessment
 

Section 4: PROTECTION OF PERSONAL DATA 
 
 

YES/NO 

Does your research involve processing of personal data?  
 

 
 

If 
YES: 

- Does it involve the processing of special categories of personal 
data (e.g. genetic, health, sexual lifestyle, ethnicity, political 
opinion, religious or philosophical conviction.)? 

 
 

 
 

 

- Does it involve processing of genetic, biometric or health data?  
 
 

 

- Does it involve profiling, systematic monitoring of individuals or 
processing of large scale of special categories of data, intrusive methods 
of data processing (such as, tracking, surveillance, audio and video 
recording, geo- location tracking etc.) or any other data processing 
operation that may result in high risk to the rights and freedoms of the 
research participants? 

 
 
 

 

Does your research involve further processing of previously 
collected personal data (including use of pre- existing data sets or 
sources, merging existing data sets)? 

 
 
 

 

 

Does your research involve publicly available data?  
 
 

 

Is it planned to export personal data from the EU to non-EU 
countries? 
Specify the type of personal data and countries involved 

 
 
 

 

Is it planned to import personal data from non-EU countries into the 
EU? 
Specify the type of personal data and countries involved 

 
 
 

 

 

NO

YES 
NO

YES



• Implica el tractament de categories especials de dades personals (per exemple, dades 
genètiques, biomètriques, de salut, d'estil de vida sexual, d'origen ètnic, d'opinions 
polítiques, de conviccions religioses o filosòfiques)?

• Implica l'elaboració de perfils, la vigilància sistemàtica de les persones o el tractament a 
gran escala de categories especials de dades, mètodes intrusius de tractament de dades 
(com el rastreig, la vigilància, l'enregistrament d'àudio i vídeo, el seguiment de la 
localització geogràfica, etc.) o qualsevol altra operació de tractament de dades que pugui 
comportar un risc elevat per als drets i llibertats dels participants en la investigació?

• La seva investigació implica el processament addicional de dades personals prèviament 
recollides (incloent l'ús de conjunts o fonts de dades preexistents, la fusió de conjunts de 
dades existents)?

• La seva investigació involucra dades disponibles públicament?
• Està previst importar o exportar dades personals entra la UE i països no pertanyents a la 

UE?

Si la vostra recerca implica el tractament de dades personals 
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Víctor Huerta
Delegat de Protecció de Dades
Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos
Universitat Politècnica de Catalunya

+34 93 4054699
victor.huerta@upc.edu

Edifici Vèrtex
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona
http://www.upc.edu
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