
Àrea: Formació 
Circular: F-15.046 
Data: Sabadell, 23 de juliol de 2015 

Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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Més informació: Sra. Rosa Subirana,  Tel. 93 745 78 10 - subirana.rosa@centrem.cat  

Preu:     SOCIS 275€ + IVA      -       NO SOCIS 330 + IVA 
 

Recuperació del Cost: 
 

 

  TOTES les empreses  poden recuperar 208 €. 
 

                   Aquests preus inclouen la gestió del crèdit  bonificable. 

Autònoms i aturats: 
233,75€ + IVA 

No poden acollir-se a la bonificació. PROGRAMA i  
INSCRIPCIÓ  

Programa: 
 

 Adaptació de la LOPD. 
 Fonaments de la Legislació. Fitxers de titularitat pública i privada. Notificació i 

inscripció registral. Moviment internacional de dades. Infraccions i sancions. 
Mesures de seguretat. Funcions i obligacions del personal. Obligacions 
posteriors a la finalització de la implantació de la mesures de seguretat. 

 Fases de la implantació d’un Pla d’Adaptació a la LOPD. 

NO T’ARRISQUIS A UNA SANCIÓ  
FORMA’T I TINGUES LA TEVA EMPRESA adaptada a 

 LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES - LOPD 

Cada participant farà l’adaptació a la LOPD de la seva empresa i 

comptarà amb el contacte de l’assessor del Centre Metal·lúrgic per als 

dubtes que, un cop finalitzat el curs, us puguin sorgir. 

Brussel·les preveu aprovar aquest any 2015 el nou Re-
glament Europeu de Protecció de Dades. Temes com la 
computació al núvol, dret a l’oblit a Internet, la figura del 
delegat de protecció de dades o el increment de les san-
cions es contemplen en el mateix.  

Avançat a les possibles conseqüències legals 
de les decisions que estàs prenent ara. 

16 hores - 6,13,20 i 27 d’octubre de 16 a 20 hores 
 

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell 

 

Professorat: Sr. Rafael Tuneu. Assessor del Centre Metal·lúrgic.   
Vols saber més del nostre docent ?   
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