CIRCULAR N.º 34/22
Barcelona, 7 de julio 2022

ASUNTO: SUMINISTRO DE DATOS DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR.
Resolución ECO/1837/2022, de 13 de junio. (V).
Estimado socio:
Con relación al asunto referenciado y completando la información facilitada en nuestras
anteriores circulares n.º 28/22, de 17 de junio, n.º 29/22, de 20 de junio, n.º 30/22, de 21 de
junio, y n.º 32/22, de 4 de julio.
Le trasladamos la información recibida de la Dirección General de Tributos y Juego referente
a la preocupación existente respecto al régimen de seguridad y privacidad del suministro
semestral de los datos de máquinas recreativas y de azar a través del Canal Empresa.
La información que le adjuntamos mediante anexo es un informe emitido por el Delegado de
Protección de Datos del Departament d’Economia i Hisenda en el que únicamente se valora
la adecuación a la normativa de protección de datos del tratamiento de datos personales
derivado de la comunicación semestral de los datos relativos a las máquinas recreativas y de
azar.
Cordialmente,

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es donde
estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter @andemarcat

CIRCULAR N.º 34/22
Barcelona, 7 de juliol 2022

ASSUMPTE: SUBMINISTRAMENT DE DADES DE MÀQUINES RECREATIVES I
D’AZTAR. Resolució ECO/1837/2022, de 13 de juny. (V).
Benvolgut soci,
En relació amb l'assumpte referenciat i completant la informació facilitada en les nostres
anteriors circulars núm. 28/22, de 17 de juny, núm. 29/22, de 20 de juny, núm. 30/22, de 21
de juny, i núm. 32/22, de 4 de juliol.
Li traslladem la informació rebuda de la Direcció General de Tributs i Joc referent a la
preocupació existent respecte al règim de seguretat i privacitat del subministrament
semestral de les dades de màquines recreatives i d'atzar a través del Canal Empresa.
La informació que li adjuntem mitjançant annex és un informe emès pel Delegat de Protecció
de Dades del Departament d’Economia i Hisenda en el qual únicament es valora l'adequació
a la normativa de protecció de dades del tractament de dades personals derivat de la
comunicació semestral de les dades relatives a les màquines recreatives i d'atzar.
Cordialment,

Li recordo la conveniència de consultar de manera periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on estarà
actualitzada tota la informació d'utilitat per a la seva empresa i/o en Twitter @andemarcat

INFORME DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Data: 06/07/2022
Assumpte: Condicions del tractament de dades de caràcter personal d’informació
sobre màquines recreatives i d’atzar

A sol·licitud de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d’Economia i Hisenda,
s’elabora aquest informe que té com a objecte valorar l’adequació a la normativa de
protecció de dades i la resta de normativa d’aplicació així com als procediments de seguretat
establerts en aquest sentit, el tractament de dades personals derivat de la comunicació
semestral obligatòria de les dades relatives a les maquines recreatives i d'atzar.

1. Context del tractament

La Resolució ECO/1837/2022, de 13 de juny, per la qual s'aprova el model de
subministrament de dades de màquines recreatives i d'atzar previst a l'article 38 de la Llei
2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic, estableix, en el seu article 4 que la informació subministrada és objecte del
corresponent tractament de dades en el Registre d'activitats de tractament del Departament
d'Economia i Hisenda, a l'apartat “Informació sobre màquines recreatives i d’atzar”.
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) estableix de manera explícita que serà lícit
qualsevol tractament que sigui “necessari per complir una obligació legal aplicable al
responsable del tractament” (Art. 6.1c del RGPD).
En aquest sentit s’estableix com a òrgan responsable del tractament la Direcció General de
Tributs i Joc a qui li és d’aplicació l’obligació de dur-lo a terme.

2. Anàlisi
Per donar compliment a les obligacions generals del responsable del tractament de dades,
el Departament d’Economia i Hisenda ha incorporat el tractament de dades d’informació
sobre màquines recreatives i d’atzar al registre de les activitats de tractament publicat per
aquest departament i accessible al web departamental en aquest enllaç:
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https://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/registre-tractament/.
La informació sobre el tractament que consta en aquest registre és, conforme a l’article 30
del RGPD, la següent:
a) El nom i les dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades.
b) Les finalitats del tractament.
c) Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
d) Les categories de destinataris als quals es preveu que comunicaran les dades
personals.
e) Els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.
g) Una referència a les les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Pel que fa a la transparència i dret d’informació a les persones afectades, i conforme a
l’establert en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, els formularis del tràmit incorporen la informació
bàsica sobre protecció de dades prevista així com un enllaç que permet accedir a la resta de
la informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD).
Aquesta informació ampliada sobre el tractament està disponible al web departamental, a
l’enllaç següent: https://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informaciotractaments/unitats-responsables/informacio-maquines-recreatives/.
Finalment, pel que fa a la seguretat del tractament s’ha dut a terme el corresponent anàlisi i
implementació de mesures conforme al que estableix l’article 32 del Reglament (UE)
2016/679 (RGPD), tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la
naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat
i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques.
En aquest sentit s’ha establer el nivell de seguretat del tractament tenint particularment en
compte els riscos que presenta el tractament de dades, especialment com a conseqüència
de la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses,
conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a
aquestes dades.
Com a conseqüència de l’anterior, les mesures implementades per al tractament de les
dades de caràcter personal derivades del tràmit es corresponen amb les previstes en el
Marc de Ciberseguretat per la Protecció de Dades, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat
de Catalunya, per als tractaments de nivell bàsic, ateses la naturalesa i tipologia de les
dades recollides.
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3. Conclusió
El tractament de dades de caràcter personal implícit i derivat de la comunicació semestral
obligatòria de les dades relatives a les maquines recreatives i d'atzar ha estat analitzat i
declarat conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i s’han
previst les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concebudes per aplicar de
manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar
les garanties necessàries en el tractament, a fi de complir els requisits del Reglament
(UE) 2016/679 (RGPD) i de la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de
les dades de caràcter personal i de la seguretat de la informació.

Miquel Vecino
Delegat de protecció de dades
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