CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
OBJECTIUS
Oferir als professionals coneixements sobre la legislació en torn a la confidencialitat
i el tractament de les dades personals.
Donar-los eines per actuar d’acord amb el marc normatiu, resoldre dubtes legals i
aspectes dades jurídics en relació amb el tractament de dades personals.
ADREÇAT A
Tècnics, comandaments i personal d’administració i recursos del sector salut
DATES
31 de maig i 7 de juny
HORARI
De 12:00 a 15:00 hores
LLOC
Aula de formació de Sant Fèlix. Ctra. Barcelona, 473. Sabadell
DOCENT
Ramón Figueras.
Advocat. Membre de la Comissió de Dret Sanitari de l’ ICAB.

PROGRAMA DOCENT
I. Part General.
Marc normatiu i principis rectors.
Recollida i tractament de dades personals. Qualitat i seguretat de les dades.
Nivells de protecció.
Drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Agencia Española de Protección
de Datos.
Ø Infraccions i sancions administratives.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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II. Intimitat i confidencialitat de les dades sanitàries.
Fitxers dels centres sanitaris.
Història clínica i confidencialitat de les dades sanitàries.
Condicions i terminis de conservació.
Protecció de la confidencialitat de les dades de salut: àmbit administratiu i judicial
i especial referència a la protecció penal.
Ø Excepcions al deure de confidencialitat.
Ø Accés a la historia clínica: pel titular de les dades, dels professionals sanitaris i
tercers.
Ø La historia clínica compartida a Catalunya
Ø
Ø
Ø
Ø

III. Utilitat dels fitxers dels centres sanitaris.
Ø
Ø
Ø
Ø

Finalitat assistencial de les dades sanitàries.
Utilitats en l’àmbit econòmic i administratiu.
Criteris aplicables en matèria de salut laboral.
Drets del pacients i particularitats de l’exercici dels drets ARCO.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SEDE Y SECRETARÍA
Avenida Josep Molins 29-41
08906 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

E-mail: secretaria@seaus.net
formacion@seaus.net
Teléfono 629 839 226 y 639 428 934

CIF: G25232984
Página Web www.seaus.net

