
AUTORITZACIÓ D’INFORMACIÓ CONFIDENCIAL PEL SEPBLAC 

BBVA NO ENS CONVENÇ 

Fa uns dies, el banc ha sol·licitat per correu electrònic a diferents col·lectius de treballadors i 
treballadores, l'autorització per a la cessió de la imatge del DNI. Demana que ho fem a través del 
sistema de signatura digital, i aprofitant l’avinentesa, demanen que aportem el número de mòbil 
particular, segons diuen “per motius operatius”. Obtinguda aquesta autorització, el banc pretén cedir 
aquesta informació al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC), previ requeriment 
d'aquest organisme, relacionat amb la identificació de la persona que lliura i recull l'efectiu en les 
oficines.  

CCOO hem sol·licitat aclariments al banc, insistint que la plantilla ha de disposar 
de la norma que obliga a la cessió d'aquestes dades, sense que fins al moment, 
l'empresa hagi demostrat la necessitat legal d'aquesta cessió. Podria ocórrer 
que sent tu una persona que habitualment lliures/reculls els diners de l'oficina, 
el Banc faciliti les teves dades sense tenir en compte que pots estar fora de 
l'oficina, de vacances, de baixa per malaltia, etc.  

En conseqüència, CCOO recomanem no donar autorització a la cessió de la 
imatge del DNI, ja que no està avalada per cap normativa específica referida al SEPBLAC. En cas 
que posteriorment, quedi demostrat que això és un requeriment legal justificat, us informarem 
degudament. 

Igualment, CCOO recomanem no facilitar el número de mòbil particular. Per tothom és sabut 
que els i les GAC (un dels col·lectius als quals se'ls ha demanat aquesta autorització) no disposen 
de mòbil corporatiu, pel que entenem que ha de ser el Banc el que arbitri i busqui una solució, per 
exemple, facilitar mòbils corporatius a tota la plantilla, però no comptar amb les nostres eines 
particulars per a finalitats laborals. 

Arran d'aquesta situació, estem comprovant que quan les empreses de transport acudeixen a lliurar 
o recepcionar efectiu, a vegades, ja tenen les dades gravades de les persones que habitualment
realitzen aquesta acció, i no modifiquen les dades, malgrat que no coincideixin amb les de la persona 
que ho realitza aquest dia.  

Des de CCOO, exigim a BBVA que aclareixi aquest tema amb l'empresa de transports i resolgui 
aquest tipus de situacions que es donen a la Xarxa d'Oficines, per complir escrupolosament amb la 
normativa. Ha de coincidir la identitat de la persona que lliura/recepciona els diners amb la 
que figura gravada per l'empresa de transports, en cas contrari, estarem incomplint la norma 
legal. 

Contacta amb les delegades i delegats de CCOO en cas de dubtes sobre aquesta matèria. 

Seguim treballant. Seguirem informant.  maig 2018 

https://portalintranet.es.igrupobbva/LiveLink/livelink/livelink/fetch/2000/172978266/172970139/Inicio-PS.ht

