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Presentació del curs 

  

L’entrada en vigor el 2018 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, suposa un replantejament i actualització de la 

normativa de protecció de dades. 

Una nova conceptualització dels principis informadors del tractament de dades, 
la incorporació de nous drets dels ciutadans, un sistema més transparent i 
especialment curós amb els menors d’edat i, sobretot, una gestió de dades 
personals més proactiva per part de les organitzacions davant els riscos pels 
drets dels ciutadans justifiquen la necessitat de revisar les bases i els 
fonaments de la protecció de dades, singularment en els sectors sanitari i 
social, on la naturalesa de les dades a tractar el converteixen en un territori 

molt sensible. 

Cap persona que desenvolupi el seu treball en una organització sanitària o 
social, sigui quin sigui el seu perfil professional, pot sentir-se aliena a la 
protecció de dades; les organitzacions cada dia són més conscients de la 
necessitat d’abordar adequadament el tractament de les dades dels seus 
usuaris, i cada dia son més exigents amb el seu personal a l’hora de fixar els 

comportaments més ajustats a la normativa. 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 5 h 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

 Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la 
seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció 
de dades. 

 Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents 
i, significativament, quines mereixen protecció especial.  

 Identificar què han de fer les organitzacions sanitàries i socials i el seu 
personal per adequar-se a la normativa de protecció de dades per tal 

que l’obtenció i el tractament de dades personals siguin adequades. 

 Conèixer quins són els drets dels interessats en la matèria. 

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 
participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social és un curs que es 
presenta de forma gamificada, de manera que aplicar bé la protecció de dades 

esdevingui un repte motivador.  

 

Continguts 

 

UNITAT 1. Introducció a la protecció de dades 

 Protecció de dades i intimitat 
 Què ha canviat amb el Reglament europeu de protecció de dades? 
 Àmbits que queden fora de la norma 
 Dades personals 

 Dades relatives a la salut 
 Categories especials de dades 
 Els diferents implicats 

 

UNITAT 2. Principis de la protecció de dades (I) 

 Principis de la protecció de dades 
 El tractament lícit de les dades 

 Limitació de la finalitat 
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 Minimització de dades 

 Exactitud 
 Limitació del termini de conservació 
 Integritat 

UNITAT 3. Principis de la protecció de dades (II) 

 Dret a la informació: abast 
 Dret a la informació: de què s’ha d’informar? 
 Consentiment per tractar dades 
 Característiques del consentiment 
 El consentiment en menors d’edat 

 Circulació de les dades 
 Deure de secret i confidencialitat 

UNITAT 4. Drets dels interessats 

 La transparència de la informació 
 Els drets dels interessats segons l’RGPD 

 Aspectes generals dels drets reconeguts a l’interessat 
 El dret d’accés 
 El dret de rectificació 
 El dret de supressió 
 El dret d’oposició 

 El dret a la limitació del tractament 
 El dret a la portabilitat  

UNITAT 5. Com organitzen els centres la protecció de dades? 

 Responsabilitat proactiva 

 Privacitat des del disseny i per defecte 
 Implicacions de l’RGPD 
 Guies per adequar el compliment als centres 
 La protecció de dades, responsabilitat de tots 
 Bones pràctiques en protecció de dades 

 

 

Per a més informació  

 

 


