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Sessió informativa: 

 ADAPTACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIÓ EUROPEA 

Grup Carles organitza una sessió informativa sobre el nou Reglament europeu de Protecció de Dades 

amb l’objectiu de donar a conèixer la nova regulació de protecció de dades personals, perquè les 

empreses puguin donar compliment a la normativa que entra en vigor el proper dia 25/05/18.  

La finalitat principal d’aquesta sessió és explicar, d’una manera fàcil i entenedora, els següents aspectes 

relacionats amb el nou RGPD i l’actualització de l’actual LOPD. 

 

Ponents: 

 

Presentació de l’acte a càrrec del Sr. Xavier Carles, Director de Grup Carles.  

Sra. Càrol Castillo  Advocada, Directora de GC Advocats.  

Sr. Joan San José  Consultor especialista en Sistemes d’Informació i Privacitat. 

 

Objectiu: 

 

Donar a conèixer les bases per adaptar-se al Nou Reglament Europeu de Protecció 

de Dades, que entrarà en vigor a partir del 25/05/2018, els nous drets dels usuaris, 

les noves obligacions i implicacions del Reglament i saber com posar-lo en pràctica.  

Destinataris: 

 

La sessió està dirigida a totes aquelles empreses, autònoms i empresaris individuals, 

de qualsevol sector d’activitat, que estiguin interessats a conèixer els canvis que 

comportarà l’entrada en vigor del Nou Reglament, així com a tots aquells 

professionals, les àrees de coneixement dels quals guardin relació directa amb 

entorns de gestió de les organitzacions que requereixin un tractament intensiu de 

dades de caràcter personal. 

Data: 8 de maig de 2018 

Horari: de 09:30h a 12:00h 

Durada: 2,5 hores 

Lloc:  

Campus Motor Anoia 

C. Tecnologia, 1 

08719 Castellolí 

Preu: Gratuït  

Hi haurà una pausa-cafè a 

meitat de la sessió. 

 

Com arribar-hi? 

 

PROGRAMA 

Legislació i  Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

Definicions i principis. 

Legitimitat del tractament i consentiment de l’interessat. 

Bases legals per al tractament i drets dels interessats. 

Responsable i encarregat del tractament. 

Sistema de “Finestreta única”. 

Mesures de seguretat que cal adoptar. 

Responsabilitat activa. 

Privacitat per disseny. 

Registre d’activitats de tractament. 

Avaluació d’impacte sobre la protecció de dades (EIPD). 

Notificació d’escletxa de seguretat. 

Delegat de Protecció de Dades. 

Què cal canviar de la LOPD 15/99 al Nou Reglament? 

Sancions. 


