CURS VIRTUAL: Ciberseguretat i compliment normatiu
adreçat a personal administratiu i de gestió
1) Dades de l’acció formativa
Durada total

10 hores

Modalitat

Virtual
Videoconferències amb Teams
Continguts i material didàctic on line

Dates i horari de les
videoconferències

22 i 23 de novembre de 2021
De 9.30 a 12.00 h

Equip docent

Alberto Suárez (Enginyer especialista en ENS i RGPD)
Concepción Alonso (Abogada especialista en privacitat)

Personal destinatari

Personal públic dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca de tots els grups
i nivells.

Per a més informació pot escriure a formaciomunicipal@conselldemallorca.net
o tel. 971 17 38 06 / 971 00 75 12
Objectius
-

Adquirir coneixements bàsics sobre l’Espema Nacional de Seguretat.
Conèixer la incidència de l’ENS i el RGPD en l’ajuntament.
Conèixer les mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Continguts
1. L’Esquema Nacional de Seguretat i la seva connexió amb les lleis 39 i 40 de 2015.
2. Novetats ENS 2021.
3. Incidència de l’ENS i del RGPD en l’ajuntament.
4. Mesures organitzatives, operacionals i de protecció.
5. Casos pràctics.
Criteris d’avaluació
Superació de les proves propostes pel formador i l’assistència al 100% de les hores de les
videoconferències per obtenir el certificat d’aprofitament.

Altres dades rellevants
Instruccions sobre el funcionament de Formació als Municipis: A la pàgina web del Consell de
Mallorca trobarà tota la informació referida a l'organització i gestió de les nostres accions formatives
https://web.conselldemallorca.cat/formacio-municipis > Documents relacionats > Instruccions de les
accions formatives
Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de realitzar segons el procediment que
es troba a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net/web/seu/fitxa?key=73196
Termini de presentació: Fins dia 20 d’octubre de 2021.
Elaboració de la llista: Es distribueixen les places de manera proporcional entre les persones sol·licitants
dels diferents ajuntaments, amb atenció especial al personal procedent dels petits i mitjans municipis. En
el cas que quedin places vacants, es pot obrir a la resta de sol·licituds.
Certificacions:
S’emetran certificats d’aprofitament a les persones que superin els criteris i proves d’avaluació.
Criteris d’avaluació: No es poden recuperar les proves avaluadores que no superin els requisits mínims
establerts per a aquest curs. Per això li demanem que s’asseguri d’entendre els indicadors d’avaluació
establerts pel formador.
Publicació de certificacions: En finalitzar l’acció formativa i després de revisar les actes avaluadores del
formador, s’informarà a l’alumne/a mitjançant correu electrònic de l’estat de la seva avaluació.

