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Ciclo de conferencias sobre T.I.C. no ámbito da Enxeñería Técnica Industrial
Conferencia 6ª - 1 de setembro

“Protección de datos: Lexislación e práctica.”
Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

Estimado/a compañeiro/a:
Dentro do ámbito da protección de datos como Dereito Fundamental, preténdese
abordar nesta conferencia a normativa vixente ao respecto, incidindo nas obrigas das
empresas e profesionais da enxeñería, facendo unha primeira aproximación a como
desenvolver os procedementos necesarios para a súa correcta implementación, prestando
especial atención ás necesidades técnicas dos sistemas e as ferramentas TIC dispoñibles
que se poden utilizar.

Relator:

D. José Luís Rivas López (Ver no dorso)

Data e horario:

1 de setembro de 2011, de 18:00 a 22:00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Prazas:

Aforo do Salón de Actos.

Cuota:

Gratuita, previa inscrición.

Cofinanciado por:

Contidos: (Ver no dorso)
Inscrición: A través da Web de COITIVIGO
(http://www.coitivigo.es), na súa páxina de inicio ---->
Documentación: No mesmo apartado da Web disporase dun acceso específico para
utilización neste actividade. Nesta Web os participantes terán á súa disposición a
información relativa á conferencia e a documentación para o seu seguimento.
Nota: A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de inscrición e aos
seleccionados comunicaráselles por e-mail a dispoñibilidade de praza. Se a demanda
o xustificase, trataríase de trasladar esta conferencia a outra localización, o cal
comunicaríase oportunamente.

A data límite para a recepción das inscricións remata o Martes, 30 de agosto.

José Manuel Jardón Quelle
Poñente de Formación

1 de 2

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

abcde

BREVE CURRÍCULUM VÍTAE DO RELATOR:

Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

Enxeñeiro en Sistemas e en Telemática. Máster oficial en software libre. Actualmente é
responsable do Departamento de Seguridade e Sistemas de HERMES SISTEMAS S.L. Foi
xurado en dúas ocasións do reto internacional realizado polos CERTs español e mexicano.
Ademais foi recoñecido por EUROPRISE (European Privacy Seal) como experto en
privacidade, seguridade e protección de datos pola U.E. dende a súa creación. Autor de
diferentes publicacións (libros, revistas, congresos, etc.).

RESUMEN DE CONTIDOS DA CONFERENCIA:
 Orixe e fundamentos da protección de datos de carácter persoal.
 Suxeitos intervinientes no tratamento de datos persoais.
 Obrigacións e Dereitos.
 Réxime de Infraccións e sancións administrativas.
 A Axencia Española de Protección de Datos.
 O documento de seguridade.
 Niveis de protección.
 Medidas técnicas e organizativas nos diferentes niveis.
 Caso práctico.

2 de 2

