
Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE. 

El 2018 ha entrat en vigor el Reglament General de Protecció de Dades d’obligat compliment a totes les 
empreses i organitzacions que disposen de dades de tercers a nivell europeu. L’objectiu de la sessió és 

saber a què obliga aquest reglament, quins són els drets de les persones de qui es recullen dades 

personals, etc.  

Sessió a càrrec de Miquel Abad, advocat amb més de 22 anys d'experiència, especialista en privacitat i protecció de 

dades. Soci de DARTEM. 

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que 

tenen una empresa en funcionament amb menys de tres anys 

d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció 

prèvia. Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i 

presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de 

renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar el 

passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. 

Les persones que accedeixin al servei per primera vegada 

enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el 

DARDO. Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que 

vulgui accedir al servei sense la presentació de la 

documentació requerida. En cas d’impuntualitat, el servei es 

reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb suficient antelació 

en cas de no poder assistir. 

Més informació:   

Tel. 972 104 316  

C/e:  gironaempren@ajgirona.cat  

 

Inscripcions a: 

www2.girona.cat/gironaempren_formacions 

 

Continguts 
- A què ens obliga la RGPD i la LSSI per a comunicacions comercials per mitjans electrònics. 

- Quins són els drets de les persones de qui es recullen les dades. 

- Quines conseqüències pot tenir un tractament inadequat de les dades recollides. 

La gestió de dades a l’empresa: compleix 

el nou reglament RGPD el teu negoci? 

Dijous, 29 de novembre de 2018 

De 9.30 a 11.30 h 

http://www.dartem.cat/

