
 

 
NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES 

 
 
Objectius 
 
Donar a conèixer les obligacions de responsables i encarregats de tractament           
introduïdes pel nou marc europeu de protecció de dades. 
 
Programa 
  
1. Conceptes generals de la protecció de dades  

● Objectiu del Reglament 
● Aplicació del Reglament 
● Definicions dels conceptes generals de la protecció de dades 

○ Estructura de les dades 
○ Tractament de dades 
○ Categories de dades 
○ Categories de tractament 

● Organigrama de la protecció de dades 
  
2. Els principis del tractament 

● Aplicació dels principis del tractament 
● Principis del tractament (article 5) 
● Licitud del tractament (article 6) 
● Condicions per al consentiment (article 7) 
● Tractament de dades de nens (article 8) 
● Tractaments de categories especials de dades (article 9) 
● Tractaments relatius a condemnes i infraccions penals (article 10) 
● Tractament de dades sense identificació de l'interessat (article 11) 

  
3. El consentiment explícit 

● Obtenció del consentiment 
● Requisits del consentiment 
● Condicions del consentiment 
● Licitud del tractament 
● Licitud per a tractaments amb fins diferents de l'inicialment informat 
● Tractament de dades de nens 
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4. La informació del tractament 
● La informació del tractament 
● Contingut de la informació a l'interessat 
● Política d'informació 
● Comunicació de la informació a l'interessat 

 
5. Els drets de la persona interessada 

● Exercici dels drets de l'interessat 
● Dret d'accés a les dades 
● Dret de rectificació de les dades 
● Dret de supressió de les dades (dret a l'oblit) 
● Dret a la portabilitat de les dades 
● Dret a la limitació del tractament 
● Dret d'oposició al tractament 
● Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils 
● Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control 
● Dret a interposar un recurs judicial 
● Dret a indemnització i responsabilitat 

 
6. La responsabilitat del tractament 

● Responsables del tractament 
● Responsabilitat del tractament (article 24) 
● Protecció de dades des del disseny i per defecte (article 25) 
● Encarregats del tractament (article 28) 
● Personal autoritzat per al tractament (article 28 i 29) 
● Corresponsables del tractament (article 26) 
● Representants dels responsables del tractament no establerts a la UE (article           

27) 
● Registre d'activitats del tractament (article 30) 
● Organigrama de la responsabilitat del tractament 

 
7. Empreses externes amb accés a dades 

● Quins tipus d'empreses externes existeixen que puguin tractar dades? 
● Encarregat del tractament 
● Corresponsable del tractament 
● Destinatari de dades sense permís d'accés a dades 
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8. L'encarregat del tractament 
● Quines obligacions té l'encarregat del tractament? 
● El contracte d'encarregat del tractament 
● Subcontractació del servei a un altre encarregat de tractament 
● Registre de les activitats del tractament 
● Responsabilitats en cas de sanció o indemnització 

  
9. El Corresponsable del tractament 

● La nova figura de Corresponsable del tractament 
● Qui pot ser Corresponsable del tractament 

  
10. Els Destinataris de dades 

● Cessió de dades a Destinataris 
● Obligacions del Responsable amb els Destinataris 
● Registre de les activitats del tractament 
● Informació i comunicació als interessats 
● Exercici dels drets dels interessats 

  
11. La seguretat del tractament 

● Política de seguretat 
● Responsabilitat del tractament (article 24) 
● Protecció de dades des del disseny i per defecte (article 25) 
● Seguretat del tractament (article 32) 
● Violació de la seguretat de les dades (articles 33 i 34) 
● Avaluació d'impacte relatiu a la protecció de dades (article 35) 

  
12. La violació de la seguretat 

● Violacions de seguretat de les dades personals 
● Notificació d'una violació de dades a l'Autoritat de control (article 33) 
● Comunicació d'una violació de dades a l'interessat (article 34) 
● Casos de violacions de la seguretat de les dades 

  
13. Tractament de categories especials de dades 

● Categories especials de dades 
● Prohibició per tractar categories especials de dades 
● Quan està permès tractar categories especials de dades 
● Obligacions quan es tracten categories especials de dades 
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14. Tractaments amb alt risc: L'avaluació d'impacte 
● Avaluació d'impacte en comptes de notificar fitxers 
● Obligació de realitzar una avaluació d'impacte 
● Contingut de l'avaluació d'impacte 
● Consideracions relatives a l'avaluació d'impacte 

  
15. Transferències internacionals de dades 

● Transferència de dades a tercers països o organitzacions internacionals 
● Decisió d'adequació 
● Garanties adequades 
● Garanties aprovades per l'Autoritat de control 
● Per interès de l'interessat 
● Per interès legítim i imperiós del responsable o encarregat del tractament 
● Per interès públic 
● Obligacions en transferències internacionals de dades 

  
16. Elaboració de perfils 

● Què és una elaboració de perfils? 
● Referències sobre l'elaboració de perfils en el Reglament 
● Quan es poden realitzar elaboracions de perfils? 
● Informació a facilitar a l'interessat 
● Mesures de seguretat a aplicar en un tractament automatitzat d'elaboració de           

perfils 
  
17. El Delegat de Protecció de dades (DPO) 

● El Delegat de Protecció de Dades (DPO) 
● Qui pot ser DPO? 
● Funcions del DPO 
● Quan hi ha l'obligació de designar un DPO? 
● Quan una activitat principal contempla tractaments a gran escala? 

  
18. Garanties de compliment 

● Garanties per acreditar el compliment del Reglament 
● Mecanismes de certificació (article 42) 
● Codis de conducta (article 40) 
● Normes corporatives vinculants (article 47) 
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19. L'Autoritat de control 
● Autoritats de control 
● Funcions de l'Autoritat de control 

○ Funcions que afecten a l'interessat 
○ Funcions que afecten el responsable i l'encarregat del tractament 
○ Funcions que afecten les garanties de compliment 

● Poders de l'Autoritat de control 
○ Poders investigadors 
○ Poders correctors 

● Drets 
○ Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control 
○ Dret a un recurs judicial contra una autoritat de control 
○ Dret a un recurs judicial contra un responsable o encarregat del           

tractament 
○ Dret a indemnització i responsabilitat 
○ Dret a la representació de l'interessat 

● Sancions 
○ Valoració de les sancions 
○ Import de les sancions 

 
 
Durada:  15 h. 
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