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Estructura del pla d’estudis

Primer curs

M.1 Introducció al curs: la protecció de dades i la transparència. 

M.2 Què és el dret a la protecció de dades? Principis, deures i drets.

M.3 Què és la transparència? (publicitat activa i l’accés a la informació pública). Principis, 
deures i drets.

M.4 Altres supòsits de gestió d’informació (xarxes socials, dades obertes, etc.).

M.5 Els límits a la transparència, en particular el derivat del dret a la protecció de dades. 

M.6 Sistemes de garantia de la protecció de dades i de la transparència. 

M.7 Anàlisi de supòsits habituals de necessitat de ponderació i equilibri entre la transparència 
i la protecció de dades. 

Informació general

Modalitat: Online.
Crèdits:  5 ECTS.
Places: 30.
Idioma: Espanyol.
Preu: 620 €.
Matrícula: a la web de la UAB: www.uab.cat
Coordinació: Ariadna Morente. Coordinadora de Formació Continuada.
formacio.continuada.fuab@uab.cat

Curs en Protecció de Dades i Transparència. 
Els límits dels dos drets Online en castellà

Formació especialitzada que aporta els coneixements en la 
legislació de protecció de dades i de transparència per a exercir 
professionalment en l’àmbit de la gestió de dades i de la informació.

En els darrers anys s’ha produït un allau normatiu en matèria de protecció de dades 
personals i transparència, àmbits d’incidència fonamental en la gestió de la 
informació. 

Objetius

Complir adequadament amb les 
exigències normatives imposades per 
la legislació de protecció de dades i 
de transparència.
Saber efectuar una ponderació 
correcta entre deures, drets i 
interessos.
Complir amb els deures de 
transparència imposats a les entitats 
públiques i a les privades vinculades 
al sector públic sense transgredir 
els límits de la transparència i els 
derivats del dret a la protecció de 
dades personals.

Requisits d’admissió i perfil 
d’ingrés
Es recomana tenir coneixements de 
gestió de documents i arxius.

El curs va dirigit especialment als 
col·lectius professionals dels següents 
àmbits:

Proporcionar als professionals de la 
gestió de dades i de la informació els 
coneixements necessaris per a:

Metodologia
En la modalitat d’impartició en línia, l’estudiant s’integra en un entorn virtual 
(plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge.

Procés formatiu a distància.
Plataforma accessible, operativa 24 hores els 7 dies de la setmana.
Es guia i orienta a l’estudiant durant el curs.
L’entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, 
xat, classes virtuals).

En protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades de maig de 
2018 va suposar un canvi de paradigma en la gestió de dades personals, tant en el 
sector públic com privat. 

Per la seva banda, la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el 
dret d’accés a la informació pública.

La necessària conjugació d’ambdues legislacions aboca a un escenari en el què les 
entitats tenen el deure de divulgar molta informació i, a la vegada, respectar els límits 
previstos per a la protecció d’altres drets i interessos, en particular el de la protecció 
de dades personals. Per als professionals de la gestió de dades i de la informació 
és imprescindible conèixer en profunditat els deures a tenir en compte per les 
organitzacions en el tractament de dades personals i les seves obligacions de 
transparència.

Arxius i gestió documental
Administració electrònica
Gestió de dades i de la informació
Protecció de dades
Explotació de dades
Sector privat obligat per la normativa 
de transparència
Administració pública
Consultoria o assessoria en protecció 
de dades i transparència.
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Formació amb un 
enfocament global de 
la protecció de dades, 
la transparència i la 
seva mútua conjugació 
legislativa pioner en 
l’àmbit universitari 
espanyol i iberoamericà

FUABformació
Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents

Sortides professionals

Oferta formativa universitària en línia ESAGED UAB:

Delegat/da de protecció de dades. 

Professional amb competències 
relacionades amb la gestió de portals 
de transparència, xarxes socials i altres 
espais a Internet vinculats a la gestió de la 
informació en entitats públiques i privades 
i consultories externes.

Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics
Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius
Postgrau en Gestió de Documents Electrònics (semi presencial)
Curs d’Especialització en Arxius dels Drets Humans, Gènere i Diversitat
Curs en Implantació de Sistemes de Gestió per als Documents segons la família de 
normes ISO 30300
Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la norma ISO 
30301
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