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PRIVACITAT I 
COOPERATIVISME
DE PLATAFORMA



Cooperativisme de plataforma

• Polítiques de privacitat

• Proactivitat en la protecció

Protegir el que és privat
dins una cooperativa



Cooperatives i digitalització:
la vida al segle XXI

LES PLATAFORMES



Antecedents i altres conceptes

• Procomú

• Economia col·laborativa (corporativa)

• Plataformes cooperatives / 
organització cooperativa en xarxa / 

cooperativisme de plataforma



Tradició previa

Procomú digital: producció col·laborativa
entre iguals, recolzada per plataformes
digitals de propietat i gestió col·lectiva.
Genera recursos oberts.

PROPIETAT

GESTIÓ

APROFITAMENT

Procomú



Mantenen:.

• Model de producció col·laborativa / 
consum entre iguals / canal de 
comunicació digital entre consumidors i 
productors o prosumidors

Economía col·laborativa

Desenvolupada per diferents visions. Algunes

més capitalistes que altres.



No mantenen o es dilueix:.

• Tecnologia lliure i transparent. Això té incidencia sobre la propietat dels
mitjans de producció.

• El paper de la comunitat de creadors en la governança del procés.

• La propietat col·lectiva sobre els recursos generats.

• La distribució del valor generat entre las persones que han contribuït a 
generar-lo.

Economía col·laborativa



Una nova manera de casar oferta i demanda, de 

col·laborar en la producció o en el consum entre 

iguals p2p o entre productors i consumidors b2p, 

sorgida a partir de la interconnexió contínua

entre múltiples agents facilitada per les 

tecnologies.

Una definició d’economia col·laborativa



Plataforma / agent organitzador

Aquesta definició de l’economia col·laborativa pot aplicar-se amb independència de 
l’“agent organitzador” de l’activitat i dels seus principis.

Economia col·laborativa: el criteri classificador vist es refereix a  que hi
ha una col·laboració o participació en el producte o servei. 

Podrà prendre forma d’economia social com anar lligada a formes corporatives de lucre 
capitalista. Podrem parlar de:

• Economia col·laborativa corporativa.

• Economia col·laborativa des d’ agents organitzadors de l’economia social.



• Què és la plataforma?

• Qui és l’agent organitzador? Agent?

• Com funciona la plataforma?

• Com funciona l’agent?

▪ Propietat dels Mitjans

▪ Gestió i participación democrática

▪ Distribució dels excedents

Plataforma / agent organitzador



• Elements acceleradors:

▪ Efectes de la crisi de 2008

▪ Afectació de la classe mitjana

▪ Interès per l’economia social

▪ Pandèmia COVID19

Elements acceleradors



Els principis de Trebor Sholz (1)

• La propietat de la plataforma

• El pagament decent i la seguretat de 
renda

• L’apreciació i el reconeixement del 
valor generat

• Les decisions col·lectives

• La protección dels treballadors i altres
agents

• Protecció front a les conductes arbitràries
dels sitemes de rating

• Refús a una vigilancia excesiva en el lloc de 
feina

• Dret dels treballadors a la desconnexió

• Transparència i portabilitat de dades

• Marc regulatori



Discutirem el concepte, l’objecte, quines regulacions hi calen, etc. però hi ha una qüestió
que és indiscutible i és que:

• Si els projectes fins ara necessitaven dades per a funcionar, els projectes que hem de 
vehicular per internet, per la plataforma o per l’App necessiten una quantitat de 
dades INGENT. I a més, està sotmesa a un emmagatzematge i un tràfic peculiar, 
diferent dels que fins ara teníem les dades amb les que treballàvem.

• Existeixen normatives.

Cooperativisme de plataforma



Cooperatives al món digital i 

privacitat: la vida al segle XXI (again)

QUÈ ÉS PRIVAT?



• La protecció de dades personals

▪ RGPD i LOPDGDD

• La protecció de secrets empresarials
• Ley 1/2019 de secrets empresarials

Polítiques de privacitat:
protegir el què és privat

La cooperativa vol
protegir dades perquè
són actius del projecte.



Definir les polítiques des de la 
responsabilitat proactiva

• Què he de protegir?

• Quines normatives he de cumplir?

• Com ho inclouré en la meva estrategia 

cooperativa?

• En qualitat de què?

• Cóm ho faré?

• Qui será responsable?

• Com ho podré acreditar?

• Com implicaré a la cooperativa?

• “Avantatge cooperatiu”

És la cooperativa qui ha de
dissenyar i prendre les mesures

per a protegir allò privat i estar en disposició
d’acreditar que ho ha fet.



L’itinerari de les dades dins de les nostres
organitzacions: quines dades necessitem?, 
per a què?, quant de temps?, de qui són?, 
ens les cedeix?, què farem amb elles? i cóm
les mantindrem segures?

El concepte de dada personal:

Un canvi de cultura a les 
organitzacions i en les persones.

Protecció de Dades Personals



El “dret a la protecció de 
dades”  no és un dret 

absolut.

La societat de la 
informació es 

caracteritza per:

Evolució tecnològica

Aquests dos elements ens planteja 
davant nous reptes 

(també en relació a les
dades personals)

Moviment globalitzador

El reglament europeu imposa 
un nou model:

• Basat en la “accountability” 
o responsabilitat proactiva:

Implica: que l’empresa ha 
d’estar en condicions 

d’acreditar el compliment.



La PD es relaciona amb 
altres conceptes com:

• Responsabilitat 
social corporativa

• Compliment 
normatiu 
empresarial

• Els drets fonamentals

Constitució 
Espanyola: 
arts. 10 i 18

Article 18 

• Es garanteix el 
dret a l’honor, 
a la intimitat
personal i 
familiar i a la 
pròpia imatge. 

4. La llei limitarà l’ús
de la informàtica

per tal de garantir 
l’honor i la intimitat
personal i familiar 
dels ciutadans i el 
ple exercici dels

seus drets. 

Estatut d’autonomia de 
Catalunya: art. 31: Dret a 
la protecció de les dades 
personals

• Aquests articles porten  
a que es garanteixi als 
titulars de les dades 
que l’ús que terceres 
persones puguin fer-
ne estigui regulat; per 
tal de protegir-nos 
d’intromissions o 
violacions il·legítimes 
de la intimitat / 
privacitat.



OBLIGACIONS GENERALS DEL RESPONSABLE

OBLIGACIONS GENERALS

Garantir i acreditar el tractament conforme a la normativa

Protecció de dades des del disseny (privacy by design)

Protecció de dades per defecte (privacy by default)

Compliment dels principis

Acreditació i demostració del compliment

Cooperació amb l’autoritat de control

Actualització de la política de protecció de dades

Manteniment d’un registre d’activitats de tractaments

Evaluació de l’Impacte sobre la Protecció de dades  (EIPD / PIA)

Mesures de seguretat

Comunicació de les violacions de seguretat de les dades

Nomenament dl DPO

Possibilitat d’adherir-se a codis de conducta 



Què
canvia?

Legislació
d’urgència i 
específica

(i la “ordinària”)

Major connexió
a les xarxes i 
dades de la 

nostra
organització

(teletreball)

Major 
interconnexió i 
transmissió de 

dades

Menor control 
de dispositius i 

connexions

Més incertesa

VUCA/

món volàtil



Què hem
de fer?

Revisar la 
nostra política 
de privacitat /

Elaborar-la

Mantenir la 
calma i buscar 

recursos

Prendre
decisions

adaptades a 
la nostra

organització

Comptar amb
tots els
afectats

Aplicar la 
fòrmula

cooperativa



Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

El secret empresarial es configura com un dret que es projecta sobre les dades i la 

informació confidencial d'interès per a l'empresa, no divulgats i sempre que siguin

objecte de mesures de naturalesa jurídica, tècnica o organitzativa encaminades a 

preservar el seu caràcter secret.

Protecció de secrets empresarials (I)



Aquesta informació es caracteritza, i diferencia d'una altra classe d'informació o 

coneixements protegits per l'ordenament jurídic (com la informació privilegiada, els

secrets oficials, les dades de caràcter personal, etc.), per pertànyer a qualsevol àmbit de 

l'empresa, i, en particular, tant a l'àmbit industrial, científic i tecnològic, com a 

l'organitzatiu, comercial i financer.

Protecció de secrets empresarials (II)



Fórmules químiques, matemàtiques

Processos o mètodes de fabricació

Informació sobre organització o manteniment d'un producte o una planta industrial

Un producte i/o les seves especificacions tècniques

Informació comercial, financera, organitzativa

Estratègies, Plans de negoci, Màrqueting

Informació sobre clients o proveïdors

Fonts de finançament, contractes, costos de producció

Exemples



La protecció del secret empresarial atorga al seu titular un just avantatge competitiu

enfront d'altres empreses concurrents en el mercat.

Per tant, la protecció atorgada per les normes sobre el secret empresarial se cenyeix en 

exclusiva a la informació que compleixi unes característiques concretes: ser secreta, amb

valor real o potencial i haver estat objecte de mesures de protecció per tal de 

mantenir-la en secret.

Protecció de secrets empresarials (III)
Té la cooperativa secrets de la propia 

organització que poden ser considerats un actiu

i mereixen protecció?



Proacció / Reacció

Mesures de seguretat:

• Documents: protocols, contractes i clàusules
• Mesures de protecció organitzacionals
• Mesures de protecció tècniques

Accions legals

• Civils: especial menció de les MP de l’article 15 de 
la llei 1/2019

• Penals: Art. 278 CP

Protecció de secrets empresarials (IV)



Cooperatives al món digital

(i complex) del segle XXI 

CONCLUSIONS



• Podem “pujar” la nostra identitat
al món on line. També la identitat
cooperativa i els seus valors.

• Podem comunicar des dels
principis cooperatius la 
transparència i respecte per les 
persones i les seves dades. La 
confiança será un element clau.

Algunes conclusions (espero les vostres)

• Comunicar què és la “plataforma” i 
qui és l’”agent organitzador o 
facilitador”.

• El compliment de la normativa des 
de la responsabilitat proactiva será 
clau.

• Protegir les dades i secrets de la 
cooperativa com actius.



• Implicar a tota organització.

• Treballar en equip i formar equips “multi-
visió”. Skills professionals, personals i 
cooperatius.

• Integrar l’estratègia legal i l’estratègia
empresarial.

Algunes conclusions (espero les vostres)



MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ATENCIÓ


