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SEMINARI sobre: 
 

Nou Reglament Europeu en 

matèria de Protecció de dades 

(RGPD)   

 

 

 

 

Calendari:  

09 d’abril de 2018 

HHoorraarrii::  De 11.00 a 12.30 h. 

DDuurraaddaa::  11  ii  ½½    hores 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Seu de la Cambra de Comerç 
de Tortosa (C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa) 
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades de la l’activitat  i 

de, en cas de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o 

anul·lar-la. 
 

IInnttrroodduucccciióó  
 
El 27 de maig de 2016 va entrar en vigor el nou 
Reglament Europeu en matèria de Protecció de Dades 
Personals (R.G.P.D.) introduint novetats i millores en la 
regulació d'aquest dret fonamental. 
 
Per això, totes les organitzacions que tractin dades de 
caràcter personal han de conèixer la normativa existent 
en matèria de protecció de dades i les seves 
implicacions (gestió de les dades, mesures de seguretat 
i controls a implantar, reports, sancions, etc.), i adoptar 
les mesures necessàries per garantir el seu compliment, 
abans del mes de maig de 2018. 
 

OObbjjeeccttiiuuss  

Que els assistents coneguin les novetats que presenta 
el nou Reglament Europeu en matèria de protecció de 
dades. 

Quines actuacions han d’emprendre els responsables i 
encarregats del tractament, per adequar la seva activitat 
a la nova regulació abans del Maig del 2018. 

  

AA  ccààrrrreecc  ddee    

        

 

DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

Assistència gratuïta prèvia inscripció a la Cambra.  

 

 

 

 

 
 

 

PPrrooggrraammaa    

1.-Benvinguda i presentació 

A càrrec de Francesc Minguell, gerent de la Cambra de 
Comerç de Tortosa. 

2.-Presentació de les novetats del RGPD: 

 

 Valoració del risc prèvia al tractament de dades personals. 

 Registre d'activitats de tractament. 

 Obligació de notificar, quan es produeixi una violació de la 
seguretat de les dades, dins de les 72 hores següents al fet 
que el responsable tingui constància d'ella (a menys que sigui 
improbable que la violació suposi un risc per als drets i 
llibertats dels afectats). 

 Consentiment inequívoc. "Els consentiments basats en la 
inacció dels interessats deixen de ser vàlids". 
o Avança als 13 anys l'edat de consentiment per al tractament 
de dades d'acord amb la normativa d'altres països del nostre 
entorn. 

 Nova figura, Delegat de Protecció de Dades. 

 Les quanties de les sancions associades a l'incompliment 
de la norma poden arribar als 20 milions d'euros o el 4% de la 
facturació general anual. 
 
A càrrec del Sr. Carlos Bereciartua, Director AGRC (Aon 
Global Risc Consulting) 

 
3.-Introducció al col·loqui 
 
A càrrec del Sr. Andrés Muñiz, Managing Director Cataluña y 
Baleares 
 
 

OOrrggaanniittzzaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss  
 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tortosa 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tel. 977 441 537 

E-mail: emontagut@cambratortosa.com 

Web: www.cambratortosa.com 

 

AAmmbb  eell  ssuuppoorrtt  ddee  
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