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RGPD : Com implantar el Reglament de
Protecció de Dades Personals

OBJECTIU
Conèixer en profunditat la legislació de Protecció de Dades,

tant el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades

(RGPD) com la llei espanyola LOPDGDD 3/2018. En especial,

s’explica com afecta a les empreses i quins són els passos i

eines pràctiques necessàries per a que les empreses

assegurin el compliment dels requisits legals i la protecció

de les dades personals que tracten.

DIRIGIT A
Responsables de gestionar les dades de caràcter personal a

la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit

professional. Responsables i tècnics de Sistemes

d’Informació. Gerents d’empreses i responsables de RRHH

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR 
1. Introducció a la protecció de les dades de caràcter

personal.

2. Conceptes i principis clau del Reglament Europeu (RGPD) i
LOPDGDD.

3. Àmbit d’aplicació. A qui afecta i a qui obliga.

4. Restriccions al tractament de categories especials de
dades.

5. Requisits, drets i obligacions:

• Legitimitat dels tractaments

• Legitimitat basada en el consentiment.

• Exercici del deure d’informar. Casos pràctics.

• Tractament de dades dels menors

• Facilitar l’exercici dels drets dels interessats.

6. Mesures de responsabilitat proactiva.

• Elaboració del registre d’activitats de tractament.
Cas pràctic.

• Realització de l’anàlisi de riscos. Cas pràctic.

• Recomanacions de mesures de seguretat a aplicar

• L’Avaluació d’Impacte sobre la Protecció de Dades.

• Necessitat i funcions del Delegat de Protecció de
Dades (DPD)

• La relació amb Encarregats de Tractament de
dades

7. Requisits i limitacions a les transferències internacionals
de dades.

8. Certificacions i codis de conducta.

9. Règim sancionador.

10. Conclusions finals i orientacions pràctiques

Combina l'explicació teòrica amb el treball sobre casos

pràctics rellevants per als participants i la realització

d'exercicis pràctics per a aprendre a realitzar el registre de

tractaments, l’avaluació de riscos, i preparar les clàusules,

documents i contractes necessaris.

METODOLOGIA

19 març
29 octubre
Horari: de 9 a 18h

INSCRIPCIONS 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU
Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break 

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.


