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CÀMERES DE 
VIDEOVIGILÀNCIA: 
privacitat i protecció
de dades
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DATA 25 de març 2021

DURADA 4 hores

PROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
CONTINU
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La utilització de càmeres de videovigilància als 

edificis es de vital importància per vigilar l’accés 

i la permanència de les persones dins i al voltant 

dels edificis. 

L’enregistrament d’imatges en vídeo permetrà 

un control precís i una eina de referència al 

moment de determinar responsabilitats, causes i 

conseqüències d’un determinat fet. L’adminis-

tració dels edificis ha de considerar les implica-

cions jurídiques relacionades amb les càmeres 

de videovigilància abans d’instal·lar-les, adop-

tant les mesures necessàries per la protecció de 

la privacitat de les persones i adherir-se a la 

normativa jurídica vigent.

Per tant, és necessari que tots els professionals 

encarregats de gestionar les càmeres de video-

vigilància als edificis, tinguin un coneixement 

detallat sobre les implicacions jurídiques i legals 

en termes de protecció de dades i regulacions 

de càmeres de videovigilància. 

En aquest programa facilitarem les eines i 

coneixements fonamentals sobre els requisits, 

obligacions i implicacions legals en matèria de 

Protecció de Dades per tots aquells professio-

nals que estiguin implicats en la gestió i mante-

niment  de càmeres de videovigilància.

/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

CRISTINA PRADOS RUIZ 

Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advoca-

da a Barcelona, especialitzada en Corporate Compliance & Dret Penal 

Corporatiu. Durant els primers anys d’exercici professional es va 

dedicar a la Protecció de Dades al despatx barceloní “Marimón Aboga-

dos”. Més tard, i durant els darrers anys, va col·laborar com a Respon-

sable del Departament Penal de “Adenberg Abogados” i, a “Asesoria 

Penal Corporativa” despatx especialitzat en la Prevenció de Riscos 

Penals empresarials. Actualment, forma part de l’equip de KLAB COM-

PLIANCE SOLUTIONS, despatx professional dedicat al compliment 

normatiu andorrà. Professora col.laborador de Lidera.

Actualitzar els coneixements 

legislatius  i normativa jurídica 

pel que fa a la protecció de 

dades. 

Aconseguir una visió i aplicació 

pràctica de la legislació 

vinculada al compliment 

normatiu de les càmeres de 

videovigilància. 

Dotar a tots els professionals 

encarregats de gestionar 

càmeres de videovigilància de 

les pautes per conèixer les 

implicacions legals i la 

importància dels models de 

compliment normatiu.

OBJECTIUS



Responsables  del tractament de dades 
personals en matèria de videovigilància.

Legislació aplicable en matèria de protecció de 
dades.

Models de compliment normatiu em relació 
amb la protecció de dades. 

Obligacions legals. 
A. Registre. 
B. Manual de procediments.
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Les càmeres de videovigilància. 

Implicacions legals dels eventuals 
incompliments. 

Encarregats del tractament. 

Resolució de dubtes.



/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

DURADA: 4 hores 

IMPORT: 260 €
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POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.


