Obxectivos:
Este curso ten como obxectivo principal afondar na normativa
relacionada coa protección de datos de carácter persoal e a
ciberseguridade dende un punto de vista teórico-práctico,
sinalando as novidades existentes e dando conta dos puntos máis
esenciais e característicos da súa aplicación na administración
pública e, en particular, no ámbito do sistema universitario para,
deste xeito, coñecer e analizar o seu funcionamento e dar
resposta aos conflitos que xurdan na aplicación da normativa.
Persoas destinatarias:
O curso diríxese ao persoal empregado público das universidades
do Sistema universitario de Galicia, en situación de servizo activo
ou asimilada.
No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás
vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado
público das administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza
como autonómica e local, dos entes instrumentais da Comunidade
Autónoma, profesionais e persoas interesadas en xeral.
Convocatoria:
DOG núm. 233, do 7 de decembro de 2018.
Lugar de desenvolvemento:
Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Rúa Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Información e matrícula:
Teléfonos: 981 546 239/ 981 546 241
Correo: novas.egap@xunta.gal
Web: https://egap.xunta.gal
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ESCOLA GALEGA
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Curso monográfico

PROTECCIÓN DE DATOS E CIBERSEGURIDADE

Santiago de Compostela, 18 e 19 de decembro de 2018

PROGRAMA
Martes, 18 de decembro de 2018

Mércores, 19 de decembro de 2018

MAÑÁ:

MAÑÁ:

10:15 h.

Acreditacións e recollida de documentación.

10:45 h.

INAUGURACIÓN.

11:00 h.

Introdución á protección de datos persoais,
antecedentes normativos internacionais, europeos e
nacionais: intimidade versus privacidade.

09:30 h.

Política de protección de datos na Universidade.
José Julio Fernández Rodríguez.
Delegado de Protección de datos da USC.

11:00 h.

A protección de datos en materia de saúde.
Jorge Prado Casal.
Delegado de Protección de datos do SERGAS.

12:30 h.

Pausa-café.

13:00 h.

Ciberseguridade e protección de datos de carácter
persoal.
Fernando Suárez Lorenzo.
Presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG)

14.00 h.

Fin do curso monográfico.

José Ángel Oreiro Romar.
Secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia.
12:30 h.

Pausa-café.

13:00 h.

Visión xurídica do Regulamento xeral de protección de
datos.
Víctor Salgado Seguín.
Socio-Director P&S Abogados.

14:30 h.

Fin da xornada de mañá.

TARDE:
16:30 h.

A nova Lei de protección de datos persoais e de
garantía dos dereitos dixitais.

Dirección académica:
Fernando Suárez Lorenzo.
Presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

Rafael García Gozalo.
Vogal asesor xefe da Área Internacional da AEPD.
18:00 h.

A figura do delegado de protección de datos.
José Luis Piñar.
Catedrático de Dereito Administrativo.
DPO do Consello Xeral da Avogacía Española.

NOTA:
Por motivos alleos á EGAP, este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola:
https://egap.xunta.gal

