
Mentre el Reglament General de Protecció de
Dades se centra en la protecció de dades
personals, la Llei de la Intel·ligència
Artificial proporcionarà el marc per al
tractament general de les dades (govern de
les dades) en la IA.
 
Ho sabíeu?
 

 
Tenint en compte el nombre de respostes afirmatives (46%) i negatives (54%),

suposem que hi ha un cert desconeixement sobre el que fa la GDPR i el que farà la

futura Llei d’Intel·ligència Artificial en relació a les dades.

Si bé encara no sabem quan entrarà realment en vigor la Llei d'IA, sembla clar que hi

hauran reptes addicionals per als proveïdors de sistemes d'IA. A més dels requisits

de protecció de dades personals (en el cas que ho siguin) de la GDPR, n'hi ha de

nous sobre el “govern de les dades”.

Això significa que hauran d’existir procediments de control i documentació que

abastin, entre altres coses, la recollida, els processos de preparació, l’avaluació

prèvia, la disponibilitat, la quantitat i la idoneïtat dels conjunts de dades requerits.

De la mateixa manera, els conjunts de dades hauran de ser rellevants,

representatius i complets i, en la mesura que sigui necessari per a la finalitat

prevista, hauran de correspondre a les característiques o elements específics del

context geogràfic i de comportament.

 El principal problema és que la CE encara no ha definit de forma específica les

característiques ni tampoc tots els detalls del "govern de les dades". Per tant, els

requisits que s’han d’imposar i el seu compliment, encara romanen oberts en

aquesta fase d’esborranys.
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Però, evidentment, cal una major precisió degut a les possibles conseqüències i a la

inseguretat jurídica que pot provocar, ja que es preveuen multes més elevades que

amb la GDPR (30M€ o el 6% de la facturació anual, el que sigui superior) en cas

d’incompliment.

El que si sabem és que la Llei d’IA no vol entrar en conflicte amb la GDPR, i ambdues

normes estaran en igualtat de condicions i s’aplicaran de forma paral·lela. Això

significa que quan s’utilitzin dades personals per desenvolupar sistemes d’IA, els

proveïdors estaran obligats a complir els requisits de tractament de dades de la Llei

d'IA i els requisits de tractament de dades personals de la GDPR. Aquesta "doble

obligació" existirà, per exemple, en el cas de l'aprenentatge de sistemes d'IA amb

dades personals.

O sigui, en la mesura que els sistemes d'IA s’entrenin amb conjunts de dades

personals (de formació, validació i prova), s’haurà d'aplicar la GDPR i una gestió

adequada o “govern de les dades”. Això si, en aquest entorn, les dades personals

que es recopilin legalment es podran utilitzar per al desenvolupament de la IA si hi

ha un interès públic específic per fer-ho (com ara la protecció del medi ambient, la

salut i la seguretat públiques o la persecució de delictes penals), en base a l’article

54 de la proposta de Llei d'IA.

No obstant això, aquest tractament només es podrà dur a terme d'acord amb

estrictes requisits que s’afegeixen als requisits de la GDPR. Per exemple, que les

dades personals s'hagin d'ubicar en un entorn separat, aïllat i protegit, i on només

tenen accés persones autoritzades.

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema.

The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial

intelligence

The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?
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