Jornada Dret a les TIC
LOPD i LSSI per a professionals i estudiants de les TIC
Noves oportunitats professionals i millora en la qualitat de
productes i serveis
Organitza:
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC)

Participen:
Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Asociación Profesional
Española de Privacidad (APEP), Universitat de Girona (UdG) i l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Girona (ICAG)

Objectius de la Jornada

Donada la rellevància dels sistemes d’informació a la nostra societat i el creixent ús
d’Internet des de qualsevol dispositiu electrònic, el legislador ha anat adaptant les lleis
per regular i protegir la integritat i privacitat de les persones.

Actualment són moltes les lleis que ja mencionen els sistemes informàtics i el
processament de les dades, per exemple: el Codi Penal, la Llei Orgànica de Protecció
de Dades (LOPD), la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI) i, fins i tot, la pròpia Constitució Espanyola. Però tot i la importància i
involucració dels professionals de les TIC en els sistemes d’informació, són pocs els
que en tenen coneixement i, per tant, no les posen en pràctica en els seus dissenys o
serveis.
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El propòsit del COETIC és procurar que els col·legiats i professionals de les
tecnologies de la informació tinguin consciència d’aquestes normes i amb aquesta idea
organitza la jornada, procurant la qualitat dins de la nostra professió, així com donar a
conèixer les noves oportunitats professionals que apareixen amb aquests perfils
mixtos.

La sessió està orientada als professionals i estudiants de les tecnologies de la
informació i comptarà amb la participació de professionals del Dret, la privacitat, la
informàtica i el món acadèmic universitari. Se centrarà en la creixent importància del
coneixement i compliment de les principals lleis relacionades amb les TIC dins les
aplicacions informàtiques i sistemes d’informació, com la Llei de protecció de dades
(LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSI).

Informació i inscripció







Dimecres 9 d’abril de 2014, de 17:00h a 19:30h.
Sala d’actes de l’edifici P1, Escola Politècnica Superior - Universitat de Girona.
Acte gratuït.
El COETIC lliurarà un certificat d’assistència.
Caldrà confirmar assistència escrivint a secretaria@coetic.org.
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Ponents

Martí Batllori:

Advocat, membre de la Junta de l’ICAG.

Jordi Cantenys:

Enginyer Tècnic en Informàtica, vocal de Dret a les TIC
del COETIC i membre de l’APEP.

Joana Marí:

Responsable de consultoria del Registre de Protecció
de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Jordi Saldaña:

Advocat de Roca Junyent, membre de la Junta Directiva
de l’APEP.

Carme Sánchez Ors:

DPO Diputació de Barcelona, membre de la Junta
Directiva de l’APEP.

Albano Sanchez-Ossorio:

Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeries Tècniques en
Informàtica i Grau en Enginyeria Informàtica de
Catalunya (COETIC).

Josep Soler:

Professor del Grau en Enginyeria informàtica de l'Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
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Agenda

17:00

Albano Sánchez-Ossorio: Benvinguda i
presentació del COETIC.

17:05

Martí Batllori: Presentació de l’ICAG.

17:15

Jordi Cantenys: Presentació i objectius de la
jornada.

17:30

Joana Marí: Presentació, interessos i
objectius de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

17:55

Jordi Saldaña: Visió jurídica de la protecció
de dades personals, la LSSI i novetats
respecte a les cookies.

18:20

Carme Sánchez: Visió professional dins
l’administració pública, privacitat en el
disseny i la figura del DPO com a nova
professió.

18:45

Josep Soler: Visió acadèmica, inclusió de la
legislació en els plans d’estudi del Grau en
Enginyeria Informàtica.

19:00

Debat final i preguntes.

19:30

Comiat.
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Com arribar-hi

Universitat de Girona
Sala d’actes de l’edifici P1 - Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi
Carrer Mª Aurèlia Capmany, 61
17071 Girona

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=2795

Bus: Línia 8: http://www.girona.cat/bus/docs/L8.pdf
Línia 11: http://www.girona.cat/bus/docs/L11.pdf
Transports Municipals del Gironès: http://www.girona.cat/bus/cat/index.php
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