ÀREA:

FORMACIÓ

TALLER PRÀCTIC GRATUÏT
Noves tecnologies i pòlisses de R. C.
Què és un ciberatac? Com me’n puc defensar? Qui en respon? Gestiono bé les meves dades?
Gestiono bé les dades dels clients? Què necessitem per operar un DRON? Qui pot operar un
DRON? Quines oportunitats de negoci ens ofereix un DRON? Quines obligacions legals significa
operar un DRON?
La Responsabilitat Civil en el sector de les noves tecnologies, DRONS i CIBERATACS.
Opcions, propostes econòmiques i cobertures que ofereix Mapfre

Data:
Horari:

06/04/2016

Inici de la jornada: 10:00 h.

10; 00 a 11;30 h Presentació del tema
11;30 a 13;30 h Casos pràctics. Precs i preguntes

TALLER DIRIGIT A: Tècnics i /o empreses d’àmbits com per exemple la investigació científica,
pèrits, cartògrafs, mantenidors, fotògrafs, inspectors, agricultors, prevenció d’incendis, obres
públiques, cadastre, indústria del cinema, ... També gestors d’activitats, de serveis, de dades de
tercers, ...

Lloc: SalaMINA. Avinguda de Roma núm. 107 entresol 1, 08008 - Barcelona
Preu: 0 €/col·legiat 30 €/no col·legiat
S’acompanyarà la pausa amb un refrigeri per als assistents.
INSCRIPCIÓ al Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics i de Grau en Mineria i Energia de
Catalunya i Balears.

FORMA DE PAGAMENT:

Rosselló 214 6º 1ª, escala A, 08008 Barcelona
T.: 932 151 359 barcelona@colegiominas.com

CAL INSCRIPCIÓ PREVIA,
L’AFORAMENT ÉS LIMITAT

Obert a tècnics col·legiats i no
col·legiats.
Organitzat per;
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Graduats
de Mines i Energia a Catalunya i Balears

Transferencia bancaria confirmada. Tots els
detalls a barcelona@colegiominas.com

Moltes gràcies per fer arribar aquesta
informació a altres companys que
puguin estar interessats.

Amb la col·laboració de MAPFRE. Oficina Granollers

ÁREA:

FORMACIÓN

TALLER PRÁCTICO GRATUITO
Nuevas tecnologias y pólizas de R. C.
¿Qué es un ciberataque? Como me puedo defender? Quién responde? Gestiono
adecuadamente mis datos? Gestiono correctamente los datos de los clientes? ¿Qué
necesitamos para operar un dron? Quién puede operar un dron? ¿Qué oportunidades de
negocio nos ofrece? ¿Qué obligaciones legales significa operar un drones?
La Responsabilidad Civil en el sector de las nuevas tecnologías, DRONES y CIBERATAQUES.
Opciones, propuestas económicas y coberturas que ofrece Mapfre

Fecha:
Horario:

06/04/2016

Inicio de la jornada: 10:00 h.

10; 00 a 11;30 h Presentación del tema
11;30 a 13;30 h Casos prácticos. Ruegos y preguntas

TALLER DIRIGIDO A: Técnicos y / o empresas de ámbitos como la investigación científica, peritos,
cartógrafos, mantenedores, fotógrafos, inspectores, agricultores, prevención de incendios, obras
públicas, catastro, industria del cine, ... También gestores de actividades, de servicios, de datos de
terceros, ...

Ubicación: SalaMINA. Avenida de Roma núm. 107 entresuelo 1, 08008 - Bcn
Precio: 0 €/colegiado 30 €/no colegiado
Se acompañará la pausa con un refrigerio per los asistentes.
INSCRIPCIÓN en el Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics i de Grau en Mineria i Energia de
Catalunya i Balears.

FORMA DE PAGAMENT:

Rosselló 214 6º 1ª, escala A, 08008 Barcelona
T.: 932 151 359 barcelona@colegiominas.com

INDISPENSABLE INSCRIPCIÓN
PREVIA, EL AFORO ES LIMITADO

Abierto a colegiados y no
colegiados.

Transferéncia bancaria confirmada. Todos los
detalles en barcelona@colegiominas.com

Muchas grácias por difundir entre sus
contactos esta información.

Organizado por;
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Graduats
de Mines i Energia a Catalunya i Balears
Con la colaboración de MAPFRE. Oficina Granollers

