
 

ASSERTIS FORMACIÓ 

 

Avda. Príncep d’Astúries, nº 63-65, 5è 2ª , 08012 Barcelona  - tel 934 153 530 fax 934 155 671 -  assertis@asserti.es   
www.assertis.es  

 

 
JORNADA SOBRE LLEI ORGÀNICA DE 
PROTECCIÓ DE DADES LOPD 15/1999 

REQUERIMENTS I NOVETATS 

 
 

 
 

Objectius 

Aquest curs aborda els continguts de la LOPD i els requeriments del 
Reglament en vigor que la desenvolupa (Reial Decret 1720/2007), així com 

les adequacions que han de portar a terme les empreses, en processos i 
organització, per tal d’adaptar la seva gestió a les obligacions en matèria de 

protecció de dades i evitar possibles sancions.  S’aborden igualment els 
requisits previsibles de la Directiva Europea de Protecció de dades. 

 

Destinataris 

El curs està dirigit a: 
 Responsables de Sistemes de Seguretat de les organitzacions, 

Tècnics i/o Caps de Departament o Secció. 
 Persones amb capacitat de participació i concreció, de qualsevol dels 

processos de l’organització, designats com a possibles responsables 

de la documentació i registres. 
 Tots aquells que, independentment de la seva posició a l’organització, 

estiguin interessades en adquirir aquests coneixements. 
 

Programa 

La formació serà impartida en 1/2 jornada de 5 hores matinals. El 

programa serà el següent: 
 

1. PRINCIPIS GENERALS DE LA PROTECCIÓ DE DADES.  

a. Legislació, camp d’aplicació 
b. Fonaments i vocabulari.    
c. Normativa relacionada  
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2. PRINCIPALS OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DE FITXERS. 
a. Recollida 
b. Tractament 
c. Cessió i accés de tercers 
d. Drets de les persones.  

 
3. REQUISITS DEL REGLAMENT DE LA LOPD RD 1720/2007   

a. Preceptes legals  
b. Deure d’informació, obtenció del consentiment, cessió de dades, encarregat del 

tractament, etc.  
c. Drets de les persones: accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  
d. Mesures de seguretat específiques per a fitxers automatitzats 
e. Document de Seguretat  
 

4. COMPLIMENT DE LA LOPD PER PART DE LES ORGANITZACIONS  
a. Identificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal. 
b. Anàlisi de la seguretat dels sistemes de tractament de la informació.  
c. Inscripció de fitxers i definició de les mesures de seguretat a aplicar en cada cas.  
d. Implementació.  
e. Seguiment i control periòdic  

 
5. AUDITORIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE DADES (nivells 

mig/alt).   
a. Planificació de l’auditoria.  
b. Realització de l’auditoria.  
c. Informe de auditoria i pla d’accions correctives. 
d. Tancament. 

 
     6. NOU REGLAMENT EUROPEU PROTECCIÓ DE DADES 

a. Canvis en sancions. 
b. La figura del delegat de Protecció de Dades. 
c. La importància dels perfils. 
d. Altres 
 

7. EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES  

Data: 4 de desembre de 2015            Horari: Matí de 9h a 14h  

Lloc:    Avda. Príncep d’Astúries, 63-65 5è 2a 

            08012 Barcelona Tel. 934 153 530 

Preu: 175 € + IVA 
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