El
Consell
Comarcal
del
Tarragonès organitza aquesta
sessió informativa adreçada als
responsables
municipals
i
comarcals degut a l'interès
mostrat pels diferents regidors/
es i consellers/eres.
A causa de la situació actual en
la
cura i
vigilància
de
l’administracioen l’aplicació de la
llei de protecció de dades (les
dades de serveis socials són del
màxim nivell de protecció), es
proposa la realitazació d’aquesta
jornada formativa i informativa.

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 protecció de dades
aplicada als ens locals
en l’àmbit dels serveis socials

Jornada informativa per Regidors/es
i consellers/es dels municipis de la
comarca

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

PROGRAMA
1.- Normativa de la protecció de
dades aplicada als ens locals:
- Consentiment de la persona
- Gestió i tractament de les dades
- Titularitat
- Exemples pràctics.

DATA: 11 DE DESEMBRE DE 2015
HORA: DE 10’30H A 12’30 H.
LLOC: Seu del Consell Comarcal
del Tarragonès.

METODOLOGIA
•

•

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

Impartit per tècnics de l’Autoritat
Catalana de Protecció de dades

2.– Una experiència sobre el
traspàs d'informació de dades de
caràcter personal a l’Hospital
Joan XXIII:
Impartit per la Cap d’Atenció a
l’Usuari i de Treball Social.

3.- Torn de paraules

A CÀRREC DE:
1.-Sra. Joana Marí Cardona
Responsable de la Consultoria del
Registre de l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades
2.-Sra. Anna Borruell
Cap de la Unitat d'Atenció a
l'Usuari i de Treball Social de
l'Hospital Joan XXIII

ORGANITZA:
Àrea Bàsica de Serveis Socials del
Tarragonès.
Consell Comarcal del Tarragonès.
C. les Coques 3,
43003 Tarragona.
Tf. 977.24.45.00.

