campuscambra
PROFESSIONALS NO CERTIFICATS
DE PROTECCIÓ DE DADES
Abril - Juny 2019

Formació Tècnica especialitzada

OBJECTIU
L’objectiu d’aquest curs per formar a futurs Delegats/des de Protecció de Dades és dotar dels coneixements i la
pràctica en l’àmbit de la protecció de dades. Amb la realització d’aquest curs s’adquirirà un alt nivell de coneixements de la matèria i es treballaran casuístiques pràctiques per tal que com a Delegats/des interns a les seves
organitzacions es pugui complir amb les funcions i obligacions establertes en la vigent normativa de protecció de
dades per aquesta figura. (Aquest curs no serveix per certificar-se).

A QUI VA DIRIGIT?
A professionals que dins de la seva empresa o entitat tinguin l’obligació de vetllar per el cumpliment legal de la
protecció de dades. Tota persona que vulguin ser expert en aquesta àrea.

METODOLOGIA
Es combinarà l’exposició pràctica amb els exercicis.

1. Marc normatiu
1.1.	Orígens de la protecció de dades. El dret a la
protecció de dades.
1.2. La protecció de dades a Europa.
1.3. La protecció de dades a Espanya.
1.4.	Normatives sectorials afectades per la
protecció de dades.
1.5.	Altres normatives amb implicacions en
protecció de dades.

4. Tractament de dades personals. Principis
4.1. Transparència
4.2. Limitació de la finalitat
4.3. Minimització de dades
4.4. Exactitud
4.5. Secret
4.6. Conservació

5. Tractament de dades personals. Legitimació
2. Les autoritats de control
2.1.	Funcions i competències de les autoritats de
control.
2.2. Comitè Europeu de Protecció de Dades.
2.3. Últimes actuacions de la AEPD.

3. Visió del RGPD i nova LOPD
3.1.	Fonaments de les noves normatives de
protecció de dades.

5.1.	Consentiment: mesures per la recollida i
retirada.
5.2. Consentiment dels nens.
5.3.	Consentiment en el tractament de categories
especials de dades.
5.4. Altres bases jurídiques per al tractament.

6. Drets dels subjectes interessats
6.1. Accés, rectificació, supressió, oblit

3.2. Àmbit d’aplicació material i territorial.

6.2. Oposició al tractament

3.3. Conceptes principals

6.3.	Decisions individuals automatitzades.
Elaboració de perfils.
6.4. Portabilitat de les dades.
6.5. Limitació del tractament.
6.6. Retirada del consentiment
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Programa
7.	Obligacions. Deure d’informar i el Registre
d’Activitats de Tractament
7.1. Obligacions del deure d’informar
7.2. Excepcions al deure d’informar

11. Seguretat de la informació
11.1. Marc normatiu
11.2. Anàlisi i gestió de riscos
11.3. Programa de compliment a l’organització

7.3. El registre d’activitats de tractament
12. Avaluació d’impacte en la protecció de dades
8. Obligacions. Relacions amb tercers
8.1.	Posicions jurídiques dels subjectes
intervinents: responsable, corresponsables,
encarregats/des.
8.2. Relacions entre responsable i encarregat/des
8.3. Relacions amb tercers.

9. El Delegat/da de protecció de dades
9.1. Qualitats i designació del DPD.
9.2. Funcions del DPD.
9.3.	Comunicació amb les Autoritats de Protecció
de Dades

12.1. Concepte i característiques de l’EIPD.
12.1. Mecanismes per la realització de l’EIPD

13. L’Auditoria en la protecció de dades.
13.1. Conceptes generals del procés d’Auditoria.
13.2.	Elaboració d’una auditoria i posterior
informe.
13.3. Accions correctores.

14. Auditoria de sistemes d’informació.
14.1. Conceptes generals del procés d’Auditoria.
14.2. Procediment per l’elaboració.

10. Transferències internacionals de dades

14.3. Accions correctores

10.1. Les dedicions d’adequació
10.2. Transferències dintre d’Europa.
10.3. Transferències fora d’Europa
10.4.	Excepcions als mecanismes per fer
transferències internacionals de dades.

15.	Altres qüestions que intervenen en l’àmbit de la
protecció de dades.
15.1. La societat connectada.
15.2. El cloud computing.
15.3. Internet de les coses.
15.4. Big data.
15.5. Blockchain
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DURADA I CALENDARI
Del 4 d’abril al 13 de juny de 2019 (40 hores). Les sessions
es duran a terme els dijous de les 16 a les 20 h, els dies:
4

11

25

2

9

16

23

30

6

13

Abril
Maig
Juny

LLOC DE REALITZACIÓ, MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 - Barcelona
El preu de la matrícula és de 750 euros (exempt d’IVA).
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per gaudir d’aquest servei, cal:
– Inscriure’s en el programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina
de la Cambra www.cambrabcn.org
–
Donar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies
abans de la data d’inici al curs.
– Assistir a més del 75 % de les hores de formació.
•	10 % descompte membres Club Cambra.

Més informació i inscripcions
Laura Dalmau

ldalmau@cambrabcn.org
Cambra Barcelona

902 448 448 ext. 5354

Cambra Barcelona

www.cambrabcn.org

@cambrabcn

