
Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

1

dimecres, 16 de maig de 2018

Jornada. El Nou Reglament Europeu de
Protecció de Dades: quin és el nivell
d’aplicació que li correspon a la meva
empresa?

El 25 de maig finalitza el termini d’adaptació al nou
Reglament Europeu de Protecció de Dades
GDPR). Estem davant d’un repte, no senzill, ja que
cal tenir actualitzada l’avaluació de riscos,
l’adaptació de procediments interns i la
implementació de mesures de seguretat.
L’empresa ha de fer una revisió al detall dels
sistemes i procediments on es tractin dades
personals. 

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Sala d’actes de la Diputació de Lleida

Adreça:
 Carrer del Carme, 26, 25007 Lleida; veure mapa

Preu:
Inscripció gratuïta

Organitza:
Telecos.cat / Enginyers de telecomunicació, electrònica i multimèdia-audiovisual

Contacte:
 Telèfon:

 inscripcio@telecos.catEmail:

Web:
Inscripcions Jornada [ http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx ]

Inici:
16 de de maig de 2018

http://www.eps.udl.cat/
http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Jornada-Reglament-Proteccio-de-dades.png
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Durant la jornada, veurem alguns exemples de
com, fent uns petits canvis, podrem simplificar i
estalviar-nos mil maldecaps a l’hora d’adaptar-nos
a la nova normativa. Vine i aprendràs el que
realment necessita la teva empresa. 

També, cada cop més, som objecte d’atacs
cibercriminals que busquen l’accés a dades
confidencials i especialment sensibles. Haurem,
per tant, d’adaptar-nos al GDPR tenint en compte
el Privacy & Security by design. 

Aquesta jornada pretén explicar, per a tot tipus
d’empreses, què cal tenir en compte a l’hora d’adequar-nos al nou reglament i quins reptes ens planteja en el
futur. També cal fer-ho extensiu als productes TIC i serveis, ja que aquests també es veuen afectats per aquest
nou reglament.

 

P R O G R A M A  
 
10.45h. Acreditacions 

11.00h. Presentació de la Jornada, a càrrec de Joan Antoni Troguet i Daniel Tarragó, delegats territorialsa
Lleida-Pirineus de Telecos.cat  i Representant de la Diputació de Lleida (a confirmar)

11:05h. Taula Rodona: “L’adaptació al GDPR: què és el que no ens cal aplicar?” moderada per Esteve
Aymerich, enginyer i membre de Telecos.cat. Amb les intervencions de:

- Josep Puy i Campàs, director de DATA RISC i membre de Telecos.cat “Com puc descartar les (n+1)
coses que em poden complicar moltíssim a l’hora de donar compliment al GDPR”.

- Ramon Arnó, director de SAGARIS  “El delegat de protecció de dades al RGPD”.

- Francesc Flores, CEO de Seinba Audit&Consulting i membre d’ISACA Barcelona Chapter  “Obligacions
derivades del nou reglament que hauran d’aplicar les empreses i les enginyeries com a proveïdors de
serveis TIC”.

12.30h. Torn obert de paraules

13.00h. Cloenda, a càrrec de Salvador Ramon, director de Telecos.cat
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