
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. 

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

comptarà amb el contacte de l'assessor del Centre Metal·lúrgic pels 

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

Brussel·les preveu aprovar el nou Reglament 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 l’increment de les sancions es contemplen en el mateix.  
 

Avança’t a les possibles conseqüències legals de les 
decisions que estàs prenent ara. 

Formació de 15h.  

14,19,21,26 i 28 de setembre de 15 a 18h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

Preu: 275€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 195€ 

Autònoms  i 233,75€.  

INSCRIPCIÓ 
 

 

 

Llei de Protecció de Dades - LOPD 
NO T’ARRISQUIS A UNA SANCIÓ! 

El nostre docent: El   Rafael Tuneu és Enginyer Tècnic Industrial per 

la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomat en Direcció Industrial per EADA. 
Des de l’any 2002 col·labora amb el Centro de Protección de Datos y de la 
Información SL (CPDI), assessoria i consultoria del compliment de la LOPD, dels 
Serveis de la Informació (LSSI) i de la Seguretat de la Informació (ISO 27001). I 
des del 2004 exerceix com a assessor. 

Àrea: Formació 
Circular:  F- 16.114 
Data: Sabadell, 21 de juliol de 2016 

Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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http://www.centrem.cat/servei_lopd.asp
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1925
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat

