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Protecció de Dades
Aquest postgrau, integrat per dues especialitzacions, analitza les qüestions principals que suscita el tractament de dades personals,
tant en el sector privat com en el públic. La primera especialització es focalitza en el processament de dades en el marc del comerç
electrònic i la segona comprèn els tractaments regulats per normativa específica i els nous reptes que susciten les realitats com el big
data, internet de les coses, profiling, xarxes socials, aplicacions mòbils, publicitat comportamental, realització de perfils, intel·ligència
artificial i aprenentatge automàtic, entre d’altres.

Objectius i competències
El curs proporciona una formació avançada sobre el conjunt
de normes que regulen el tractament de les dades personals
i, singularment, el Reglament 2016/679 (RGPD) i l’LO 3/2018
(LOPDGDD). S’estudia de manera sistemàtica i completa
l’aplicació del RGPD i de la LOPDGDD a una realitat en evolució
constant. S’ofereix una formació tant teòrica com pràctica
i específica en un àmbit que exigeix una actualització
continuada.
Els objectius del curs són conèixer, entendre i dominar:
• L’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades.
• L’estatut jurídic del responsable i de l’encarregat del
tractament.
• Les funcions i responsabilitats del delegat de protecció de
dades.
• Els drets de l’afectat.
• Les implicacions de la protecció de dades per al comerç
electrònic.
• El règim de protecció de dades en sectors particulars:
administracions públiques, relacions laborals, salut,
comunicacions electròniques, dades policials i judicials.
• El marc regulador de la gestió del risc i els conceptes de
gestió de la seguretat, criptografia, auditoria de sistemes
d’informació i anàlisi forense.
• Les característiques generals d’una auditoria de sistemes i
els estàndards relatius a la seguretat de la informació.
• Els reptes que plantegen les xarxes socials, la publicitat
comportamental, les aplicacions mòbils, el Big Data,
la internet de les coses, la intel·ligència artificial i
l’aprenentatge automàtic.

Les competències són:

•
•
•
•
•
•

Analitzar els reptes que les noves tecnologies plantegen
per a la protecció de dades i estudiar críticament les
solucions possibles.
Identificar la normativa aplicable al tractament de la
informació personal.
Interpretar la normativa vigent en matèria de protecció
de dades.
Redactar documents exigibles en l’àmbit del tractament
de dades personals.
Conèixer els procediments en matèria de protecció de
dades.
Llegir, conèixer i comentar críticament les principals
decisions dels tribunals en matèria de protecció de dades i
la principal doctrina sobre la matèria.

A qui va dirigit
•
•
•

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 Recerca de Mercats,
Relacions Laborals i Ocupació, Tecnologies de la
Telecomunicació.

Sortides professionals
La formació que proporciona aquest postgrau és dissenyada
perquè qui la segueixi profitosament pugui exercir, entre
d’altres, les següents funcions:
• Delegat de protecció de dades en una empresa,
organització o administració pública.
• Consultor en protecció de dades.
• Auditor en protecció de dades.
• Advocat tecnològic o digital.
• Professional en empreses o entitats dedicades a la
certificació.
• Responsable de seguretat, de qualitat o de màrqueting
digital en una empresa o organització.
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Requisits d’accés
Per cursar un postgrau propi no és necessari tenir una
titulació oficial universitària. No obstant això, si teniu estudis
universitaris és important que envieu la documentació
acreditativa, ja que en finalitzar els estudis rebreu un diploma
de postgrau en lloc d’un certificat.

Direcció acadèmica
Dra. Mònica Vilasau Solana
Directora del postgrau en Protecció de Dades, professora dels
Estudis de Dret i Ciències Polítiques i membre del Grup de
recerca consolidat Dret d’Internet (DDI).

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Postgrau en Protecció de Dades

36

Especialització 1: Protecció de dades i
16
comerç electrònic
Disseny i arquitectura de sistemes d’informació
4
Introducció al marc legal de la protecció de dades 4
Requisits legals en el procés de tractament
4
de les dades personals (I)
Protecció de dades i comerç electrònic
4
Especialització 2: Protecció de dades en
els nous contextos de tractament
de la informació
Seguretat i auditoria de la informació
Requisits legals en el procés de tractament
de les dades personals (II)
Protecció de dades en l’Administració
pública i en sectors particulars
Entorns digitals i nous reptes per
la protecció de dades
Treball final de postgrau
Es pot cursar el postgrau complet (36 ECTS) o bé
una de les dues especialitzacions (16 ECTS).

16
4
4
4
4
4
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MANRESA
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MADRID
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REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
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BOGOTÀ
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-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- 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 IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
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-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
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-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
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-- Premi Bangemann Challenge (1997)
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