Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Curs: Reglament europeu de protecció de dades
Formació especialitzada
Codi: 60127-4

Objectius: donar a conèixer les novetats del Reglament europeu de protecció de dades
referent a la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals.
Persones destinatàries:
Personal de les biblioteques públiques
Programa:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Novetats introduïdes pel RGPD i la LOPDGDD.
• Caràcter de la nova normativa
• Principals novetats
Actuacions de la Biblioteca per donar compliment al nou marc legal.
• Enumeració de les actuacions
• Relació amb les actuacions de la institució de la que depèn la Biblioteca
Els principis generals a aplicar en el tractament de les dades
• En especial transparència, proporcionalitat i confidencialitat.
• Relació dels principis amb la resta de normes reguladores de la biblioteca
Dos conceptes essencials: responsable del tractament i encarregat del tractament
• Qui és qui en el cas de la Biblioteca
• Formalització de les relacions amb els encarregats
• Externalitzacions i normativa de contractes del sector públic
Els tractaments de les dades dels usuaris
• Els diferents tractaments que s’efectuen i la seva base jurídica. Quan cal
consentiment
• Com han de figurar els tractaments en el Registre de les activitats de
tractament
• Coresponsabilitat Generalitat–ens local tractament dades usuaris Sistema de
Gestió Bibliotecària
Textos legals.
• Informació a incloure a la web
• Informació a incloure en els formularis de recollida de dades
• Adaptació del reglament de la Biblioteca
Els drets dels usuaris i l’atenció a l’exercici dels drets
• Enumeració dels drets
• Procediment per atendre’ls
Referència a les mesures de seguretat
• Les mesures de seguretat i l’Esquema Nacional de Seguretat
• Mesures bàsiques de seguretat
Comentari específic dels tractament següents
• Enviament d’informació
• Captació i ús d’imatges personals
• Publicació de documents amb dades
• Videovigilància

Professorat:
Josep Matas
Dates i horari:
3 d’octubre de 2019 de 10h a 14h

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Lloc:
Central de Biblioteques de Terres de l’Ebre
Carrer de Jaume Ferran, 4
43500 Tortosa
Hores lectives
4 hores
Certificat
A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives se li expedirà un certificat d'assistència.
Responsable
Ramon Escobedo

