
 

Formació Bonificada 
Gestionem els tràmits per a gaudir de les bonificacions corresponents amb FUNDAE : https://www.fundae.es/Pages/default.aspx 

 
 

Àrea d’habilitats professionals                        

Curs: Protecció de dades personals i Teletreball 

Dates: 27 de febrer i 1 de març   Horari: de 16:00h a 18:30h    
Durada: 5 hores                    Preu: 125€ (associat) i 210€ (no associat) 
Lloc: ON LINE. Els enllaços de connexió s’enviaran just abans del curs. 
Inscriu-te a: formacio@telecos.cat – Tel. 935513322 

 
 
 
La LOPD i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD articulen els requisits per a la protecció de dades de caràcter 
personal a nivell estatal, però l'aprovació del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades ha introduït noves obligacions 
tant pel que fa al treball a distància (teletreball) com per la no vulneració de drets dels treballadors que desenvolupin 
aquesta modalitat de treball – de forma total o parcial-. Amb aquesta nova realitat amb la que ens trobem s’ha incrementat 
substancialment el treball a distància i no som del tot conscients de les implicacions i riscos que comporta aquesta 
modalitat de treball. 
Com a conseqüència d'això, tots aquells responsables de Protecció de Dades necessitaran actualitzar i consolidar els 
coneixements necessaris per aplicar aquesta normativa. 
 
 

Objectiu 

• Introducció als conceptes bàsics de la LOPD. 

• Conèixer alguns dels riscos i alguna de les mesures a implementar per acomplir la normativa amb Protecció de Dades dins 

de la modalitat de teletreball. 

 

Va adreçat a 

La jornada s'adreça a autònoms, professionals i empresaris, funcionaris públics o futurs delegats de protecció de 

dades, que necessitin conèixer i complir la normativa europea i espanyola sobre aquesta matèria. 

 

Professors 

• Ivan de San Nicolàs i Castejón, Advocat i Consultor en Protecció de Dades i Compliance, DPO certificat. 

 

Programa 

1. Marc Normatiu i Obligats. 

2. Conceptes i principis bàsics de protecció de dades de caràcter personal. 

3. Mesures Obligatòries per a tot Responsable del Tractament de Dades de Caràcter 

Personal. 

4. Treballadors i Tercers. Consideracions i requisits a observar. 

5. El Teletreball. Riscos i el seu anàlisi. Procediments. 

6. Polítiques i Comunicació: Política de Seguretat, Política BYOD, Política de 

Desconnexió Digital dels treballadors. 

7. Eines i recursos online. 

 

 

DIPLOMA: Tots els alumnes participants tindran un diploma acreditatiu (CERTIFICAT) d’assistència. 
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