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MÀRQUETING DIGITAL I PROTECCIÓ DE DADES 
 

APLICACIÓ DEL RGPD AL MÀRQUETING DIGITAL 
 

No perdis l’oportunitat de fidelitzar els teus clients complint amb la normativa vigent 

 
Objectius 
El màrqueting digital es la l’aplicació d’estratègies de promoció i comercialització a l’entorn digital. Les 
tècniques i eines disponibles en aquests moments són molt més ràpides que els sistemes tradicionals i 
permeten la visualització i valoració de resultats i el canvi d’estratègia de forma immediata per adequar-los als 
nostres objectius.  
El màrqueting digital també ha de tenir en compte la seva part legal i en aquest cas farem una visió general al 
respecte de la protecció de dades i l’aplicació del reglament que la regeix. 

 
Continguts / Temari 
1a sessió MÀRQUETING DIGITAL 

 Les xarxes socials, quina escollir pel meu negoci? 

 Com ha de ser la meva web per tenir presència online? 

 Estratègia de vendes del meu comerç 

 El blog, Email màrqueting, newsletters amb criteri i com a eines de comunicació 

 Ús de la fotografia i el vídeo a Internet 
 
2a sessió APLICACIÓ DEL RGPD AL MÀRQUETING DIGITAL 

 Conceptes essencials del RGPD i diferències amb la LOPD 

 Anàlisi de riscos i principis de tractament RGPD 

 Documents rellevants i informació obligatoria RGPD 

 Drets ARCO-POL 

 Protocols de seguretat 

 Obligacions formals WEB / E-COMMERCE 
 

Metodologia 
Taller de 2 sessions de 2 hores on farem un repàs de les diferents opcions disponibles per a la promoció del teu 
establiment comercial a les xarxes socials i veurem diferents tècniques de màrqueting digital directe per tal de 
promocionar el teu negoci de manera efectiva per mitjans electrònics. A la segona sessió farem un repàs dels 
aspectes legals que comporta el màrqueting digital respecte al Reglament de Protecció de dades i la seva 
aplicació als mitjans digitals. 
 

Data, horaris i lloc:    

Dimecres 24 i divendres 26 d’octubre de 2018 de 14 a 16 hores, al centre Emprèn,  Carrer Alberes Comercial, 
45 d’Empuriabrava. 

 
Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i finançament del 
“Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” i els fons FEDER dintre del marc del “Programa de apoyo al 
comercio minorista 2018”. 
 

 
  

 


