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Avui, 25 de maig, és d’aplicació el nou Reglament Europeu 

2016/679 de Protecció de Dades 

 

LA CAMBRA PROLONGA EL SERVEI 

JURÍDIC D’ASSESSORAMENT AD-HOC I 

LA CAMPANYA FORMATIVA SOBRE LA 

NOVA NORMATIVA EUROPEA DE 

PROTECCIÓ DE DADES 
 

Prop de 100 representants de 76 empreses han participat en les 

campanyes divulgatives i d’acompanyament promogudes per la 

Cambra de suport en el procés d’adaptació als canvis normatius 

 

El nou reglament introdueix novetats en el tractament de dades 

personals 

 

La Cambra ha elaborat un decàleg de protecció de dades 

  

Terrassa, 25 de maig de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa prolonga els serveis d’assessorament i consultoria 

ad-hoc en matèria de protecció de dades personals per acompanyar a 

les empreses en el procés d’adaptació i compliment de la nova 

normativa europea, que precisament entra en vigor avui mateix. Aquest 

servei ha estat reforçat amb una campanya específica d’informació i 

assessorament que l’entitat terrassenca va iniciar a finals de l’any 

passat i en el marc de la qual s’han organitzat un total de sis sessions 

divulgatives i tallers específics sobre com adaptar l’empresa al nou marc 

legal del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i sobre el 

Delegat de Protecció de Dades (DPD). Prop de 100 directius i tècnics de 

76 empreses han participat en el conjunt de tallers i sessions de 

formació. Alhora, la Cambra de Terrassa ha desenvolupat també un 

decàleg de protecció de dades personals amb les principals 

recomanacions de mesures internes a implementar per les empreses en 

el tractament de dades personals, en el marc de l’aplicació del RGPD. 
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Malgrat que l’aplicació del nou reglament té efecte en el dia d’avui, la 

Cambra té previst prolongar tant el servei d’assessorament jurídic ad-

hoc com les sessions de formació per facilitar el procés de 

desenvolupament de les obligacions emparades en la normativa i donar 

suport en l’operativa posterior a l’adaptació al nou marc normatiu en 

matèria de gestió i protecció de dades promoguda per la Unió Europea.  

En aquest sentit, la Cambra ha programat dues noves edicions del taller 

sobre el nou marc legal i l'adequació de les empreses al Reglament 

General de Protecció de Dades que tindran lloc el proper 28 de maig a 

la seu de l’entitat empresarial terrassenca, i que té les places 

exhaurides amb 20 inscrits, i una altra el 21 de juny, que encara 

disposa de places disponibles. 

 

L’aplicació del nou Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades 

obliga a les empreses a adoptar noves obligacions i 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 reforçat una campanya formativa conformada per sessions 

divulgatives i tallers pràctics que, amb una valoració per part dels 

participants de 8,8 punts sobre deu, ha servit també per constatar l’alta 

demanda d’informació que l’entrada en vigor de la nova normativa ha 

despertat dins del col·lectiu empresarial. 

 

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. 

 
 
 


