Formació en protecció de dades
MÒDUL BÀSIC
Modalitat: curs de formació virtual (amb suport de Dinamitzador de grup)
Presentació
Aquest mòdul permet conèixer els aspectes essencials i els conceptes clau del dret a la protecció
de dades personals, prenent com a referència bàsica el Reglament (UE) 2016/679, conegut com
Reglament general de protecció de dades (RGPD), complementat per la Llei orgànica 3/2018, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, aquest curs permet aprendre els principis recollits en l’RGPD, que s’han de tenir en
compte en tot tractament de dades personals i permet conèixer quins són els deures i les
obligacions que la normativa imposa, sobretot als responsables i encarregats del tractament.
Finalment, en aquest mòdul s’estudia els diferents drets que la normativa de protecció de dades
atorga a totes les persones físiques, en relació amb els tractaments de les seves dades
personals.
Objectius
En finalitzar aquesta unitat podràs:


Fer una aproximació als aspectes bàsics i conceptes clau de la regulació del dret a la
protecció de dades personals.



Conèixer els principis que estableix l’RGPD i que s’han de respectar en tot tractament de
dades personals.



Reflexionar sobre els deures i les obligacions que la normativa de protecció de dades
imposa als subjectes que intervenen en tractaments de dades personals, especialment
als responsables i encarregats.



Identificar els drets que es reconeixen a les persones físiques en relació amb els
tractaments de les seves dades personals.



Conèixer les funcions que tenen encomandes les autoritats de control com a institucions
de garantia del dret a la protecció de dades personals.

Programa
⦊

INTRODUCCIÓ
Introducció al dret a la protecció de dades personals
Conceptes claus de l’RGPD

⦊

PRINCIPIS DE L’RGPD
Lleialtat, transparència, limitació de la finalitat i minimització
Licitud
Exactitud, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat i
responsabilitat proactiva
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⦊

DEURES I OBLIGACIONS DE L’RGPD
Polítiques de protecció de dades, anàlisi de riscos, mesures de seguretat, registre
d’activitats de tractament i protecció de dades en el disseny i per defecte
Avaluacions d’impacte, consulta prèvia, notificació de violacions de seguretat, delegat
de protecció de dades, transferències internacionals i encarregat del tractament

⦊

DRETS
Drets d’informació
Drets que pot exercir la persona (art. 15 a 22 de l’RGPD))

⦊

RÈGIM SANCIONADOR
Drets de reclamació
Infraccions i sancions

Persones destinatàries
Està adreçat als professionals que en el marc de les seves funcions mantenen una interacció
habitual amb els tractaments de dades personals.

Hores lectives
Curs estimat en 4-5 hores lectives.

Metodologia
La metodologia d’aquest curs és en línia, amb suport de Dinamitzador de grup.
L’alumne ha de començar amb la consulta dels materials que presenta el mòdul en format
multimèdia, treballant tots els seus continguts. Un cop estudiats els materials, ha de resoldre
l’examen tipo test referent al contingut del mòdul estudiat. Simultàniament, podrà participar en
el fòrum de debat, al fil del tema que eventualment plantegi l’expert, també relatiu a la unitat,
sense perjudici que pugui proposar altres temes a debat.


Recursos formatius en format multimèdia.



Examen tipo test relatiu als continguts estudiats en el curs.



Fòrum de reflexió i debat sobre aspectes que proposa l’expert.

Certificació
L’avaluació dels coneixements adquirits en la unitat corresponent s’efectuarà mitjançant la
puntuació de l’examen tipo test de 20 preguntes amb múltiples respostes. Es requerirà una
puntuació de 60/100 per aprovar l’examen.
Les aportacions efectuades en el fòrum de debat es tindran en compte per a la nota final del
mòdul.
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A tal efecte, l’examen tipo test puntua un 80% sobre la nota final i les aportacions al debat
puntuen el 20% restant.
A l’alumnat que superi l’avaluació, se li expedirà un certificat d’aprofitament.

Dates de realització
1a EDICIÓ
(grup 25 professionals)
del 15 al 29 de novembre

Coordinació
- Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació TICSALUT

3

