
Actualització de la Llei
Qualificada de Protecció
de Dades per a delegats
de protecció de dades. 
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Actualitzar els coneixements
legislatius i normativa jurídica pel
que fa a la protecció de dades. 
___________________________

Aconseguir una visió i aplicació
pràctica de la figura del Delegat de
Protecció de Dades (DPD) a les
entitats. 
___________________________

Dotar a tots els professionals
encarregats de protecció de dades
de les empreses de les pautes per
conèixer les implicacions legals i
la importància dels models de
compliment normatiu.

Amb l’avanç de l’era digital i les xarxes socials,
l’existència d’una normativa de caràcter global
en matèria de protecció de dades s’ha convertit
en un factor de vital importància que afecta a
totes les empreses, ja siguin públiques o
privades, que disposin de dades personals de
clients, treballadors i tercers.
La protecció de dades fa referència a totes
aquelles pràctiques i principis fonamental que
s’exerceixen per protegir i tractar de forma
eficient i segura la informació personal,
exercint un rigorós un control sobre aquesta i
assegurant sempre la màxima privacitat i
confidencialitat. 
Les normes que regulen aquest àmbit formen
un entramat cada vegada més complex i
canviat, i és degut a aquest context que
diferents països s’han vist amb la necessitat
d’actualitzar el marc normatiu relatiu a la
protecció de dades personals. 
En concret a Andorra, s’accepta l’actualització
de la Llei Qualificada de Protecció de dades
prenent com a base la normativa europea, per
passar a formar part d’un nou marc jurídic
ineludible sobre el que es basa la lliure
circulació de dades, no només a nivell europeu
sinó també a nivell internacional. 
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Els diferents canvis i la importància d’estar
actualitzats en aquesta matèria fa cada vegada
més necessària l’existència de professionals
experts en l’àmbit d’aplicació de la seguretat
d’aquest tipus de dades, amb la finalitat de
professionalitzar i millorar el circuit
d’informació. El Delegat de Protecció de Dades
es torna, per tant, en una figura essencial, ja
que és necessari que tots els professionals
encarregat de la protecció de dades adquireixin
un coneixement actualitzat per poder acomplir
amb la normativa vigent. 
Aquest programa, orientat a tots aquells
delegats de protecció de dades del Principat,
facilitarà les eines i coneixements fonamentals
sobre protecció de dades per a qualsevol tipus
d’entitat del país, fent especial atenció a les
recent actualitzacions de la llei i oferint una
visió pràctica i dinàmica.

OBJECTIUS

COL·LABORACIÓ TÈCNICA///
CRISTINA PRADOS RUIZ

Consultora en Corporate Compliance, especialista en Criminal
Compliance, AML Compliance i IT Compliance. Amb una llarga
trajectòria a importants despatxos d’advocats a la ciutat de
Barcelona i al Principat d’Andorra. Actualment dirigeix la seva pròpia
consultoria CP Compliance i Privacitat Legal (CP Legal Consulting),
boutique especialitzada en el compliment normatiu andorrà i
espanyol.



1. Contextualització, normativa i àmbit
d’aplicació

A. Normativa nacional
B. Normativa europea
C. Normativa internacional

--------------------------------------------------------------
2. Fonaments

A. Definicions
B. Subjectes obligats

--------------------------------------------------------------
3. Responsabilitat proactiva i principi
d'accountability 
--------------------------------------------------------------
4. Principis fonamentals de la protecció de
dades 

A. Principi de licitud, transparència i lleialtat
B. Principi de limitació de la finalitat
C. Principi de minimització de les dades
D. Principi d’exactitud
E. Principi de limitació dels terminis de
conservació
F. Principi d’integritat i confidencialitat

--------------------------------------------------------------
5. Delegat de Protecció de Dades

A. Designació
B. Configuració
C. Recursos
D. Competència professional
E. Funcions
F. Obligacions
G. Responsabilitat
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6. Mesures de compliment
A. Registre d’Activitats del Tractament
(RAT)
B. Anàlisis de Riscos
C. Avaluacions d’Impacte de Protecció de
Dades (AIPD)
D. El consentiment i les clàusules
informatives
E. Els drets dels interessats
F. Transferències internacionals de dades
G. Violacions de seguretat
H. Encarregats del Tractament
I. Política de Protecció de Dades

--------------------------------------------------------------
7. Certificacions

A. Seguretat de la informació: ISO 27001
B. Privacitat de la informació: ISO 27701

--------------------------------------------------------------
8. Autoritats de Control

A. Autoritats
B. Potestats
C. Règim sancionador

--------------------------------------------------------------
9. Reptes en matèria de Protecció de Dades i
conclusions
--------------------------------------------------------------
10. Portem-ho a la pràctica

A. Cas pràctic
B. Autoavaluació



Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris  places presencials i places en
format onLive Learning. 
Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que
es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació
sense perdre els beneficis de la presencialitat. 

Quines són aquestes millores tecnològiques?
// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.
// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que
els assistents presencials.
// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els
companys sense cap dificultat.

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT
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HORARI: de 09.30 a 13.30 hores

DURADA: 8 hores

IMPORT: 360 €

/// INSCRIPCIONS

Requisits per assistir a la formació:

/ Ordinador portàtil 
/ MS Office i concretament excel (versió
2013 plus o 2016 Professional Plus) 
/ Descarregar-se el BI desktop
(https://powerbi.microsoft.com/es-
es/desktop/)
/ És recomanable tenir coneixements
d'Excel però no imprescindible

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  un cop iniciat el programa no
tenen dret a devolució.

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

Bloc 2, 5a planta. 
AD500 Andorra la Vella

Telèfon: 803 680
www.lidera.ad
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