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Finalidade e Obxectivos da Xornada
O novo regulamento UE 2016/679 de protección de datos de carácter persoal entrou en
vigor o pasado 25 de maio para o conxunto de entidades privadas e públicas da Unión
Europea.
Trátase dunha norma comunitaria de aplicación directa, que recolle toda unha serie de
obrigas de relevancia con amplo impacto en todas as Administracións Públicas e o

“A protección de datos persoais no
Regulamento UE 2016/679 e no
Proxecto de Lei Orgánica de
Protección de Datos: dereitos e
obrigas para as entidades locais

conxunto do sector público. Tamén do ámbito local.
Ademáis deste regulamento, as Cortes Xerais están a tramitar a futura Lei Orgánica de
Protección de Datos que complementará e aclarará a normativa europea.
A paulatina incorporación das relacións administrativas cos cidadáns a un entorno
electrónico obriga a unha permanente actualización e esforzo por desenvolver as
mellores prácticas posibles na protección dos dereitos dos cidadáns ao control dos seus
datos persoais.
A presente xornada busca discutir os principais problemas e propostas de aplicación
desta normativa no ámbito local.
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Vernes, día 13 de xullo do 2018
10:00 horas: Presentación e Inauguración da Xornada
• Directores da Xornada
• Xesús Soto.
10:15 horas: “Dereito á privacidade e principios do novo RXDP”


Víctor Salgado Seguín, avogado especialista en TIC
@abonauta

11:00 horas: “Dereitos dos interesados, medidas de
seguridade e avaliacións de impacto no novo RXDP


Íñigo Pintos Fraile, socio fundador de Pintos & Salgado Abogados

12:15 horas: “O delegado de protección de datos, códigos de conduta e
competencias da AEPD no novo RXDP


Teresa Regueiro López, avogada senior de Pintos & Salgado

13:00 horas: Mesa Redonda. “Os concellos perante o novo
escenario en materia de protección de datos”
Moderador: Javier Sanz Larruga


Ramón Álvarez Veiras, técnico responsable Concello de A Coruña



Relatores.

14:00: Clausura

