Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Protecció de dades:
Nous drets i la seua incidència en la activitat Universitària
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

Seminari / Seminario

Taller

Jornada

Grup de treball / Grupo de Trabajo
X

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

5

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

1ª

Data / Fecha

Horari / Horario

Lloc / Lugar

15/02/2019

09:00 - 14:00

Campus de Tarongers
Aulari Sud Aula S101

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Qualsevol membre la comunitat universitària.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Javier Plaza i Penadés

Breu CV / CV breve

Catedràtic de Dret Civil i Delegat de Protecció de dades.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
Es tracta de donar una visió teòrica-pràctica del nou marc normatiu.
Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Conèixer la normativa de protección de dades.
− Aplicar-la en la activitat profesional personal.
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Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Assistència a tota la jornada i presentació d’un resum de la explicació donada, destacant els
aspectes que mes afecten en la seua activitat a la Universitat.
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