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EL NOU REGLAMENT GENERAL DE 

PROTECCIÓ DE DADES DEL 4 DE MAIG DE 

2016 

 

PRESENTACIÓ 

 

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi 

d’Advocats de Reus, ha organitzat una conferència sobre: : El nou 

Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig de 2016  

 

El nou Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig de 2016, 

entrarà en vigor el pròxim 25 de maig de 2018, derogant així la Directiva 

95/46/CE. 

 

Aquest nou reglament preveu nous àmbits d’aplicació fora de la UE, 

pensant sobretot en la protecció de dades a la xarxa. S’aplicaran nous 

principis com el de transparència i de responsabilitat. Nous drets com ara 

el del Dret a l’oblit, donant així compliment a la STJUE de 13 de maig de 

2014; o el Dret a la portabilitat. 

 

Es reforça el consentiment pel tractament de dades personals i l’edat 

mínima per a fer-ho així com la determinació de noves sancions per 

l’incompliment del Reglament que poden suposar un 4% del volum total 

de negoci ampliant el topall màxim de les sancions de 600.000 a 

20.000.000 euros.  

L’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades suposa 

noves obligacions per a les administracions, per a les empreses i per als 

professionals que siguin persones físiques. S’hauran de crear noves figures 

com el delegat de protecció de dades, realitzar avaluacions per 

determinar els riscos (el que suposarà un compromís afegit de qui estigui 

obligat al compliment del Reglament) i el tractament de dades, a banda 

de la implantació definitiva de la “Finestreta Única” per part de 

l’Administració.  

http://www.cicac.cat/
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PROGRAMA 

 

 

I.- El nou Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig del 

2016             

 

Ponent, Sra. Salva Ricomà Giné   

Advocada i auditora 

 

 

DATA / HORARI 

 

 

Dimecres, 11 d’abril de 2018 

 

 

LLOC 

 

 

Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 

Av. Marià Fortuny 83, 1r 

43303 Reus    

T- 977 340 850 

 

 

Vídeo Streaming, en diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Reus: 

 Vídeo  Streaming: 10€ 

 

 

http://www.cicac.cat/
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Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats de Reus, 

es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 

 Vídeo  Streaming: 10€ 

 

 

 

Altres professionals: 

 Vídeo  Streaming: 10€ 

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

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. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES52-

3191-0500-04-4591375128. 

 

Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 

pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 

formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat

