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FUTBOL 3 CÀSTIG DE 250.000 EUROS

Multa a LaLiga per espiar
L’Agència de Protecció de Dades la sanciona per utilitzar la seva ‘app’ per rastrejar
EL PERIÓDICO
BARCELONA

D

esprés d’un any d’investigació, l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
ha sancionat amb 250.000 euros LaLiga de Fútbol Profesional
(LFP) per una infracció del principi de transparència a l’hora
d’informar en la seva app oficial
sobre l’ús de la funcionalitat del
micròfon als telèfons mòbils en
el moment de la seva activació.
Segons l’AEPD, aquesta aplicació de LaLiga, que permet als

més de quatre milions d’abonats al servei seguir en directe
els resultats de la jornada de
futbol (a través dels seus
telèfons), s’ha utilitzat per escoltar les converses dels usuaris
per intentar localitzar aquells
establiments públics que ofereixen partits de la Lliga amb senyals piratejats.
CONNECTAR EL MICRÒFON / Aquesta
funció, que l’AEPD considera
una recopilació de dades personals, permet a LaLiga localitzar
i connectar remotament el mi-

cròfon de l’usuari que tingui
instal·lada la seva app i gravar el
so ambient del seu entorn, per
captar si hi ha una emissió d’un
partit televisat, i si aquesta és pirata.
Després de conèixer la sanció, LaLiga va recordar que
anirà a la via judicial perquè
discrepa «profundament» de la
decisió i rebutja la sanció imposada per «injusta». «L’AEPD no
ha fet l’esforç necessari per entendre com funciona la tecnologia», va criticar la LaLiga, que va
assegurar que impugnarà judi-

33 Seguidors en un bar.
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cialment la resolució «per demostrar que la seva actuació ha
sigut en tot moment conforme
a dret i responsable».
COMPLIR ELS PRINCIPIS / Després, la
LFP va argumentar que va complir «en tot moment amb els
principis i requisits» establerts
en el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garanties dels Drets Digitals, i en
les guies i directrius publicades
per les autoritats de control, inclosa l’AEPD.
La LFP va defensar que, perquè la funcionalitat del micròfon estigui activa, «l’usuari ha
d’atorgar expressament, proactivament i en dues ocasions el
seu consentiment, per a la qual
cosa és degudament i detalladament informat», i per això no es
pot atribuir a LaLiga falta de
transparència o informació. H

FUTBOL 3 POLÈMICA

El Girona vol
una Lliga de
21 equips pel
possible tripijoc
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Girona va sol·licitar ahir al
Comitè de Competició de la
Reial Federació Espanyola de
Futbol una mesura cautelar que
li permeti continuar jugant a
Primera Divisió fins que s’aclareixin els fets que s’estan investigant en l’operació Oikos, segons
els quals s’està estudiant una
presumpta manipulació del
partit Valladolid-València (0-2),
disputat en l’última jornada del
campionat.
La RFEF va confirmar que la
carta del Girona va arribar ahir
a la tarda a l’organisme, que
considera que està «molt ben argumentada», segons va explicar
la cadena SER. El departament
legal del Comitè de Competició
estudiarà el tema a fons, però
no s’espera una resolució ràpida en les pròximes reunions.
«CAP POSSIBILITAT» / Per la seva
banda, fonts de LaLiga van assegurar a l’emissora que no hi ha
«cap possibilitat» que la pròxima temporada hi hagi una Lliga
de 21 equips. «Aquesta petició
és un despropòsit», van argumentar. Segons El Mundo, si es
demostren les irregularitats, el
Valladolid perdria sis punts i els
catalans seguirien a Primera.
El Girona es reserva l’opció de,
en cas de no prendre cap mesura,
iniciar accions legals en el futur i
reclamar una reparació econòmica pels danys soferts. Estima
en uns 40 milions les pèrdues per
l’impacte del descens a Segona. H

