El Consell Comarcal del Tarragonès
organitza
sessions informatives i
formatives
adreçades tant als
responsables municipals i comarcals
com als tècnics de l'àrea de Benestar
social, sempre
relacionades amb
temes d’interès
per a tots els
professionals
i
personal
de
l’administració local.

Departament de Benestar Social
Àrea bàsica d’Atenció Social Primària
Carrer de les Coques, 3
43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 506 - Fax 977 244 513
www.tarragones.cat

La integració de la protecció
de dades en l'àmbit dels
serveis socials

En aquest cas es treballa amb
l’objectiu de donar eines per
plantejar i resoldre qüestions
vinculades al tractament de dades
personals en l'àmbit dels serveis
socials.
Jornada adreçada a tècnics i
personal que treballen a les
àrees de serveis socials

"Normativa de la
protecció de dades
aplicada als ens locals
en l'àmbit
dels serveis socials”

PROGRAMA
1.- Introducció a la normativa de
protecció de dades:
Identificació del conjunt de les obligacions
existents en matèria de protecció de dades
personals.

2. Especial referència a:

METODOLOGIA
Exposició teórica utilizant material
de recolzament.
Experiences pràctiques que ens
poden ajudar en el nostre dia a dia,
en la tasca de responsabilitat que
tenim encomanada.

- Normativa sectorial: serveis socials,
violència de gènere, menors, salut,
educació..
- Principi de qualitat de les dades.
Dret d'informació.
Consentiment: recollida i comunicació
de dades.
Comunicació de dades a les diferents
unitats de l'entitat responsable del
fitxer.
- Comunicació a altres administracions
públiques.
- Comunicació a entitats privades.
Especial referència a la figura de
l'encarregat del tractament de
dades personals.
-Mesures de seguretat.
Especial referència als tractaments
no automatitzats.

A CÀRREC DE:
Sra. Joana Marí Cardona
Responsable de la Consultoria del
Registre de l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades

DIRIGIT A:
Personal i tècnics que treballen a les
àrees de serveis socials o en el
compliment de la normativa de
protecció de dades dins de les
entitats i ajuntaments
DATES:
19 de gener i 2 de febrer de 2016.
HORA: DE 10H A 14 H.
LLOC: Seu del Consell Comarcal
del Tarragonès.
Per a més informació:

3.– Plantejament de casos pràctics.

Departament de Benestar Social

4.– Desenvolupament i discussió de
casos pràctics.

Consell Comarcal del Tarragonès

