CONFERÈNCIA SOBRE L’APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE
DADES (UE) 2016/679 PER PART DELS ADVOCATS I ADVOCADES
PRESENTACIÓ
La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, organitza la Conferència sobre
l’aplicació del nou Reglament Europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats i
advocades que tindrà lloc el dijous 25 de gener de 2018 a partir de les 17.00 hores.
L’Acte pretén abordar, des d’un enfocament pràctic, les principals novetats del Reglament general de
protecció de dades, que serà de plena aplicació el mes de maig de 2018, i analitzar els aspectes que
els agents que tractin dades de caràcter personal han de tenir en compte per garantir que es
compleixi la normativa europea.

PROGRAMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normes relatives al tractament de dades de caràcter personal
Àmbit d'aplicació material i territorial.
Principis relatius als tractaments
Responsable i encarregat del tractament
Seguretat de les dades i DPO
Transferència de dades a tercers països
Responsabilitats i sancions
Dijous, 25 de gener de 2018 - Horari: A partir de les 17.00 hores.

Ponent, Sr. Pere Rius Alonso
Bibliotecari de la Junta de Govern ICAVIC. Advocat especialitzat en dret de
les TIC. Associat a ENATIC
LLOC

· PRESENCIAL a l’Aula de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Pl. Miquel de Clariana 2
08500 Vic
T- 938 893 343
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit.
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PREUS

Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Vic:
 Presencial: 10€
 VideoStreaming: 20€
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats de Vic, és
a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats:
 Presencial: 10€
 VideoStreaming: 20€
Altres professionals:
 Presencial: 20€
 VideoStreaming: 30€

DATES I HORARIS

Data: Dijous 25 de gener de 2018
Hora: A partir de les 17.00 hores

INSCRIPCIONS /
FORMA PAGAMENT
PRESENCIALS

Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats de Vic.
Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat

INSCRIPCIONS /
FORMA PAGAMENT
VIDEOSTREAMING

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència.
Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a
l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les passes a
seguir.
Després:
1. Inscriure-us des de la plataforma de formació del CICAC.
2. No feu cap pagament
3. Envieu-nos e-mail a formacio@icafi.com
4. Us validarem l’accés
5. Us girarem un rebut bancari
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