UNIÓN DE COOPERATIVAS AGACA

ECONOMÍA SOCIAL MEETING
[ Actividade colaborativa do Foro pola Economía Social Galega ]

DATAS REALIZACIÓN

24 de Setembro de 2019

HORARIO

11:00 – 13:00 h.

DURACIÓN

2 horas

LUGAR CELEBRACIÓN: Sede da UNIÓN DE COOPERATIVAS AGACA, sita en Rúa Tomiño 22, Entreplanta, 15703 Santiago de
Compostela, A Coruña
PERSOA DE CONTACTO Higinio Mougán Bouzón

TELÉFONO

981.58.49.11

E-MAIL

hmougan@agaca.coop

OBXECTIVOS
¿Que medidas de seguridade informática básicas teño que adoptar na entidade? Checklist básico de seguridade informática da entidade.
- Conceptos básicos en materia de protección de datos.
- Marco normativo: Lei de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais; Regulamento e Novos Principios de Protección de Datos; Lei de
Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. ¿Como sei se cumpro coa normativa?

PROGRAMA
11:00 h. - Recepción e entrega de documentación.
10:15 h. - Presentación das entidades e persoas participantes, presentación de SEGURIDADE INFORMÁTICA BÁSICA.
10:30 h. – Intervencións dos expertos en seguridade informática e dereito á protección de datos. Preguntas e aclaracións dos presentes.
13:0 h. - Peche do encontro.

CONTIDOS
- A Seguridade Informática é un aspecto clave nas empresas e organizacións do mundo dixital cara o que camiñamos con
importantes repercusións organizativas, económicas e xurídicas. Aproveitaremos este Meeting para poñer en común entre as
entidades presentes as características básicas destes aspectos e compartir posibles solucións e alternativas aos retos aos que nos
enfrontamos na sociedade dixital actual e futura.
- O Marco Normativo ten sufrido importantes cambios polo que resulta imprescindible coñecer realizar un simple checklist para
avaliar os niveis de cumprimento e os principais puntos críticos aos que se enfronta cada organización e cada empresa.
Ambos aspectos serán desenvoltos por expertos do ámbito da seguridade informática e da normativa na sociedade dixital e da
información. En resumo, comentaranse os mecanismos de seguridade informática e a normativa básica de aplicación neste ámbito.
METODOLOXÍA
- Os Meetings da Economía Social desenvólvense cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención e o
intercambio entre as persoas asistentes.
- Poderán utilizarse medios audiovisuais na presentación da entidade e farase un estrito control do tempo de intervención para
garantir a axilidade da xornada.
DIRIXIDO A
Persoas socias de cooperativas e sociedades laborais, traballadoras e técnic@s das entidades do 'Foro pola Economía Social
Galega' (Agaca, Cegasal, Aeiga, Aesgal, EspazoCoop), grupos promotores, entidades de asesoramento a cooperativas, persoas
técnicas de promoción empresarial e outras entidades e redes da economía social e solidaria. || Grupo mínimo: 10 persoas Grupo máximo: 50 persoas.

ACTIVIDADE COLABORATIVA DO:
COLABORAN:

Esta actividade enmárcase na Programación da Rede Eusumo. A REDE EUSUMO é unha rede de colaboración
impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a
economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

