La formació de postgrau de la UOC

Especialització

Protecció de Dades
i Comerç Electrònic

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Protecció de Dades i Comerç Electrònic
El curs de Protecció de Dades i Comerç Electrònic té per objectiu la formació de professionals que es dediquen al tractament de
la informació personal. Se centra en l’anàlisi de les qüestions principals que suscita el tractament de dades en el sector privat i,
especialment, en l’àmbit del comerç electrònic, tenint en compte la normativa de la Unió Europea i l’estatal. Les dades de caràcter
personal constitueixen la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, alhora que són un dels actius principals de
les empreses i l’Administració pública. Les normes que regulen aquest àmbit formen un entramat cada vegada més complex, integrat
per dos grans eixos normatius configurats per normes de la Unió Europea i nacionals, i per normes de caràcter general i especial.
El curs duu a terme una anàlisi profunda de les normes principals de referència: en l’àmbit de la Unió Europea, el Reglament 2016/679,
de 27 d’abril de 2016, conegut com Reglament general de protecció de dades (RGPD), que deroga la Directiva 95/46 amb efecte a
partir de maig del 2018; a escala estatal, la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret
1720/2007, que la desenvolupa. En la mesura que el RGPD no serà aplicable fins al maig del 2018, s’obre un procés d’adaptació de les
normes estatals a les aprovades per la Unió Europea. Els professionals que segueixin el curs tindran l’oportunitat de familiaritzar-se
amb el nou marc normatiu i jurisprudència a fi de poder-s’hi adaptar i adequar quan sigui plenament exigible.
S’ofereix una formació tant teòrica com pràctica específica en un àmbit que exigeix actualització i formació contínua.

Objectius i competències

A qui va dirigit

Els objectius del curs són els següents:

•
•
•

•

Identificar quins són els problemes principals que
comporta el tractament de la informació personal.

•

Aprendre quins són els principis de protecció de dades.

•

Conèixer el marc normatiu general que regula el
tractament de la informació personal.

•

Aprofundir en el marc jurídic d’actuació del responsable
i de l’encarregat del tractament, i també del delegat de
protecció de dades.

Sortides professionals

•

Identificar i conèixer l’estatut del subjecte afectat pel
tractament.

•

•

Aprofundir en el tractament de dades en el marc del
comerç electrònic.

•
•
•
•

Competències

•
•
•
•

Interpretar la normativa vigent en matèria de protecció
de dades.
Redactar els documents exigibles en l’àmbit del
tractament de dades personals.
Conèixer els procediments en matèria de protecció de
dades.
Aplicar els coneixements especialitzats a la matèria
estudiada.

Titulats en Dret.
Advocats, funcionaris i treballadors públics.
Titulats en Administració i Direcció d’Empreses; Ciències
Socials; Criminologia; Gestió i Administració Pública;
Enginyeria Informàtica; Humanitats; Informació i
Documentació; Màrqueting i Investigació de Mercats;
Relacions Laborals i Ocupació, i Tecnologies de la
Telecomunicació.

Delegat de protecció de dades en una empresa,
organització o Administració pública.
Consultor de protecció de dades.
Auditor de protecció de dades.
Advocats en empreses dedicades al comerç electrònic.
Professionals en empreses o entitats dedicades a la
certificació.

Direcció acadèmica
Dra. Mònica Vilasau Solana
Directora de l’especialització

Especialització

Programa acadèmic
Protecció de dades i comerç electrònic
Disseny i arquitectura de sistemes
d’informació
Introducció al marc legal de la protecció
de dades
Requisits legals en el procés del
tractament de dades personals (I)
Protecció de dades i comerç electrònic

Crèdits ECTS

4
4
4
4

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitària 		
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus UOC a seus.uoc.edu

-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Menció d’honor als Premis a l’Impacte			

-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la

en l’Aprenentatge (2016)

(2009)

-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)

Generalitat de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lencia de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
PG-DER-15-CAT-17

Premis
i reconeixements
UOC

Consulta l’oferta formativa de la UOC
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