Nota de premsa
La Cambra reforça la campanya informativa i formativa per
donar suport a les empreses en el procés d’adaptació als
canvis normatius
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CREIX L’INTERÈS EMPRESARIAL PER LA
NOVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE
PROTECCIÓ DE DADES I LA CAMBRA DE
TERRASSA ACTIVA UN SERVEI JURÍDIC
D’ASSESSORAMENT
I
CONSULTORIA
AD-HOC
El nou Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, que
introdueix la nova figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO)
dins de l’empresa, entra en aplicació el 25 de maig de 2018
Terrassa, 5 de febrer de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa intensifica el suport jurídic en protecció de dades
personals amb un servei ad-hoc d’assessorament i consultoria per
acompanyar a les empreses en el procés d’adaptació a la nova
normativa europea, com a resposta a la creixent demanda per part de
les empreses de la demarcació a l’hora d’aprofundir i adaptar-se als
canvis normatius en matèria de gestió i protecció de dades promoguts
per la Unió Europea.
L’entrada en aplicació del nou Reglament Europeu 2016/679 de
Protecció de Dades el 25 de maig 2018 obliga a les empreses a adoptar
les obligacions i els procediments sobre el tractament de les dades de
caràcter personal per garantir la seva seguretat, confidencialitat i
integritat mitjançant la protecció i el correcte tractament de la
informació. En aquest context, la Cambra de Terrassa ha promogut una
campanya informativa i formativa que, des de finals de novembre de
2017 i conformada per sengles sessions divulgatives i tallers pràctics ha
servit també per constatar un creixent interès de les empreses per
complementar la formació genèrica amb un suport individualitzat.
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La darrera sessió divulgativa celebrada el dia 30 de gener sobre les
novetats introduïdes per la nova reglamentació en matèria de protecció
de dades va reunir un total de 50 empresaris, quinze dels quals van
participar en un taller pràctic posterior específicament orientat a oferir
pautes específiques dirigides al compliment de la normativa europea pel
que fa al tractament de les dades personals que disposen. En el marc
de la campanya impulsada conjuntament amb l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, la Cambra ha programat una nova sessió de
caràcter formatiu sobre l’adaptació a la nova normativa i un curs
específic de formació per als Delegats de Protecció de Dades (DPO) per
al dia 20 de febrer.
Delegat de Protecció de Dades
La nova regulació introdueix la nova figura del Delegat de Protecció de
Dades (DPO) per donar resposta a una normativa que és més exigent
en el control del tractament de les dades i la seva traçabilitat dins de
l’empresa. El nou delegat té l’encàrrec de supervisar els processos
interns de compliment de la normativa i assessorar sobre la millor
manera de garantir el dret a la protecció de dades personals. El curs de
formació, que se celebrarà el dia 20 de febrer a la Cambra de Terrassa,
serà impartit per Joana Marí, responsable d'Avaluació i Estudis
Tecnològics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades dota de major control
als interessats sobre les seves dades personals, en qualsevol canal
(xarxes socials, smartphones, banca online, etc...) de manera que
poden determinar quin tipus d’informació volen que sigui pública i quina
no, a més a més d’exercir el dret a l’oblit per a la rectificació o supressió
de dades personals i el dret a la portabilitat per recuperar dades i
transferir-les a una altra empresa. Per abordar aquesta situació, les
empreses estaran obligades a realitzar una anàlisi de risc dels seus
tractaments de dades.
La normativa comunitària ofereix un enfoc preventiu més que no pas
sancionador ja que incideix en la privacitat en el disseny i per defecte,
les avaluacions d’impacte, el codis de conducta i la figura del DPO dins
de l’empresa. Tot i així, les sancions per incompliment de la normativa
són més exigents i les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros i
entre un 2% i un 4%, com a màxim, del volum anual del negoci.
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La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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