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INVITACIÓ 

El president de l'Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) 
es complau a convidar-vos a la sessió: 

 

Impacte del Reglament Europeu de Protecció de Dades 
en l’àmbit sanitari 

que tindrà lloc: 
  

el dimarts, 24 d’abril del 2018 a les 10 hores 
a l'auditori de la Clínica Creu Blanca   

Passeig Reina Elisenda 17.  08034 Barcelona 

 

 
PRESENTACIÓ 
 
El 25 de maig d’enguany s’aplicarà el Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD), que substituirà l'actual normativa vigent (veure BOE). 
 
La nova regulació permetrà a les empreses ser més competitives i transparents davant 
del tractament amb els seus clients, la qual cosa, permet obtenir major fiabilitat i 
millorar els llaços de confiança. Això es tradueix en una millora de la reputació de 
l'empresa i actua com una mesura preventiva per eludir les sancions existents degudes 
al incompliment, que poden elevar-se, fins a 20 milions d'euros o el 4% del volum total 
anual global del negoci de la companyia. 
 
El RGPD provoca un canvi i una modificació profunda de les clàusules de privacitat, el 
deure d'informació i la recollida del consentiment. La normativa inclou mecanismes de 
reforç, tant en la recollida de la informació com en el manteniment d'aquesta, així com 
en la incorporació de nous principis. 
 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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PROGRAMA 

 
10.00 - 10.10h Benvinguda 

Sr. Josep Duran, cap d’Administració de Creu Blanca   

Dr. Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES 

10.10 - 10.45h Les claus del Reglament Europeu de Protecció de Dades i les funcions 
del delegat de protecció de dades  
 
Sr. Albert Lladó, soci director de l’Àrea de Govern, Riscos i Compliment d’Auren.  

10.45 - 11.15h Implantació del Reglament Europeu de Protecció de Dades en el 
sector sanitari  
 
Sra. Maribel Peix, gerent de DATAX    
 
11.15 - 11.45h Ciberseguretat, una recomanació del Reglament General de Protecció 
de Dades (RGPD)  
 
Sr. Ferran Vilalta, CEO i director comercial de CYBERGUARD i Sr. Joel Gámez, director 
tècnic de CYBERGUARD 
 
11.45 - 12.15h La signatura electrònica com a clau per a l’obtenció del consentiment 
inequívoc del interessat.  
 
Sr. Fernando Pino, director jurídic de Validated ID 
 
12.15 - 12.30h Torn de preguntes i cloenda  
           

 
 INSCRIPCIONS  
 
Cal confirmar l’assistència a través del formulari del web abans del 23 d’abril.  
 
Places limitades. 
  
COM ARRIBAR?  Cliqueu aquí 
 
#ACESjornada 
 

Amb la col·laboració de:  

 

            

https://www.aces.es/frmInscripcioJornada.asp?id_rep=137&jornada=14
https://www.google.es/maps/place/Passeig+de+la+Reina+Elisenda+de+Montcada,+17,+08034+Barcelona/@41.3982423,2.1161731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49846600e420d:0x7b48f0e335a63cba!8m2!3d41.3982423!4d2.1183618?hl=es
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            Patrocinador preferent de l'ACES 

 

  

 

   

Patr 

 

Patrocinadors de l'ACES 

 

 

                       

                                                     ACES és una entitat associada a:   

    

 

 


