12 de desembre 2017

Jornada de Formació: "Quan és necessari un Peritatge informàtic a la meva empresa?"

Benvolguts Companys/es,
El pròxim 12 de desembre serà una jornada molt interessant.

Estimados Compañer@s,
El próximo 12 de diciembre será una jornada muy interesante.

Tot seguit podeu veure el programa que tenim preparat.

A continuación podéis ver el programa que tenemos preparado.

La ponència de formació contínua serà sobre:

La ponencia de formación continua será sobre:

"Quan és necessari un Peritatge informàtic a la meva empresa?"

“¿Cuándo es necesario un Peritaje Informático en mi empresa?”

Introducció a les dues branques del peritatge que afecten directament al context laboral i
mercantil de l'empresa:

Introducción a las dos ramas del peritaje que afectan directamente al contexto laboral y mercantil
de la empresa:
- El perito forense para los casos de rotura de la buena fe contractual por parte del trabajador,
- El pèrit forense per als casos de trencament de la bona fe contractual per part del treballador, sustracción de información, revelación de secretos, intrusismo, etc.
sostracció d'informació, revelació de secrets, intrusisme, etc.
- El perito de gestión y management para la prestación deficiente de servicios o proyectos,
- El pèrit de gestió i management per a la prestació deficient de serveis o projectes, propietat
propiedad intelectual e industrial, compliance empresarial, competencia desleal, daños y
intel·lectual i industrial, compliance empresarial, competència deslleial, danys i perjudicis, etc.. perjuicios, etc.
Comptarem amb la presència de:
.

Contaremos con la presencia de:

Rafael López

Rafael López
Perito Judicial Informático.

Perit Judicial Informàtic.
Vicepresident de l’ACPJT (Associació Catalana de Perits Judicials Tecnològics)

Vicepresidente de la ACPJT (Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos)

Tenim preparat el següent programa:

Tenemos preparado el siguiente programa:

16:00 – 16:30: Presentació
16:30 – 18:00: : "Quan és necessari un Peritatge informàtic a la meva empresa?".

16:00 – 16:30: Presentación
16:30 – 18:00:“¿Cuándo es necesario un Peritaje Informático en mi empresa?”.

La jornada se celebrarà el:

La jornada se celebrará el:

Dimarts 12 de desembre 2017

Martes 12 de diciembre 2017

Ubicació: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Mallorca, 244, pral.1ª
08008 Barcelona

Ubicación: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Mallorca, 244, pral.1ª
08008 Barcelona

Es prega confirmació abans del dia 11 de desembre 2017.

Se ruega confirmación antes del próximo día 11 de diciembre 2017.

A:info@isacabcn.org

A:info@isacabcn.org

Nota: Les hores corresponents a la conferència seran reconegudes com a hores de formació

Nota: Las horas correspondientes a la conferencia serán reconocidas como horas de formación a
efectos de la política de educación continua del CISA/CISM/CGEIT/CRISC.
Así mismo, se han establecido los siguientes precios para la asistencia:

a efectes de la política d'educació contínua del CISA/CISM/CGEIT/CRISC.
Així mateix, s'han establert els següents preus per l’assistència:





Socis de ISACA Barcelona. Entrada gratuïta
Socis Institut de Ciències Polítiques i Socials. Entrada Gratuïta
Convenis amb ISACA Barcelona: Places limitades
No Socis: 50€Fins aviat,






Socios de ISACA Barcelona. Entrada gratis
Socios Institut de Ciències Polítiques i Socials. Entrada Gratuita
Convenios con ISACA Barcelona: Plazas limitadas
No Socios: 50€Hasta pronto,

Joan Barceló
President
ISACA Barcelona Chapter 171

Joan Barceló
Presidente
ISACA Barcelona Chapter 171

Joan Barceló
| President | ISACA Barcelona Chapter | ISACA Serving IT Governance Professionals
Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, pral.2a 08002 Barcelona (Spain) |
Office (: +34 672 365 424 | joan.barcelo@isacabcn.org | www.isacabcn.org

Joan Barceló
| Presidente | ISACA Barcelona Chapter | ISACA Serving IT Governance Professionals
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