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Prerequisits

Es recomana haver superat abans l'assignatura Dret Constitucional

Objectius

El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la
informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. En les
relacions laborals es recull una gran quantitat d'informació personal sobre la vida professional dels
treballadors, com són les titulacions, els càrrecs i retribucions, així com sobre altres aspectes personals como
la vida familiar, l'estat civil, el DNI i el nombre de fills, entre d'altres. A més, solen guardar-se també dades
sensibles relatives a l'afilicació sindical, que sirveixen normalment per descomptar la quota sindical, i dades de
salut com les baixes i les enfermetats. Això permet elaborar un perfil personal que mereix ser protegit.

En aquest curs es pretén descriure els principis generals aplicables als problemes jurídics relacionats amb els
drets fonamenatls del treballador a l'empresa, així com les possibles mesures protectores i la seva eficàcia.
Les situacions de risc per als drets fonamentals sovintegen:

- el proceso de colocació o selecció

- els controls empresarials, amb la tecnología biomètrica, la monitorització i la videovigilància

- la interceptació de comunicacions i de la navegacióa a Internet

- les dades sensibles

La pregunta a la cual haurem d'intentar respondre en aquest curs no és altra que el nivell de protecció real
dels drets fonamentals dels treballadors a l'empresa. Les possibles solucions seran sovint reguladores, però
incorporarem altres opcions complementàries, com les anomenades tecnologies garants de drets (Privacy
Enhancing Technologies).

Competències

Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
Comunicar i defensar un projecte oralment.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.

Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
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1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
humà.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
Comunicar i defensar un projecte oralment.
Conèixer els fonaments de les àrees jurídiques de les relacions laborals
Conèixer els fonaments de les àrees jurídiques de les relacions laborals en el supòsit específic de les
noves tecnologies i la llibertat d'expressió i d'informació.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.

Continguts

TEMA 1. DRETS FONAMENTALS I NOVES TECNOLOGIES 

Drets fonamentals i Constitució. Drets fonamentals dels treballadors.

TEMA 2. LA LLIBERTAT SINDICAL I LES NOVES TECNOLOGIES

Dret a usar el correu electrònic de l'empresa. Condicions i restriccions.

TEMA 3. LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL TREBALLADOR

Bases de dades a l'empresa. Quotes sindicals i dades mèdiques.

TEMA 4. DRET A LA INTIMITAT A L'EMPRESA

Videovigilància. Control de la navegació. Etiquetes RFID i controls biomètrics d'accés i localització.

TEMA 5. EL SECRET DE LES COMUNICACIONS DEL TREBALLADOR

El control del correu electrònic del treballador. Correu professional i personal. Ús raonable i convenis
col·lectius.

TEMA 6. LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ DEL TREBALLADOR

Crítiques en el marc de l'empresa. Crítiques en el marc de les xarxes socials.

Metodologia

Horari

Dilluns 9h a 12h15

Es farà un descans de 15 minuts a les 10h30

Assistència a classe no obligatòria

Aula activada al Campus virtual
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Aula activada al Campus virtual

Avaluació continuada

3 exercicis a classe, sobre materials indicats al campus virtual. Es podran portar els materials a la pràctica. Es
corregiran i es tornaran (50% en total).

Parcial (veure data al campus virtual, 25% de la nota final)

Examen final

Examen final (veure calendari acadèmic, 25% nota final)

Re-avaluació

Veure dates al campus virtual

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació general de cada tema 21 0,84 3, 4

Final 2 0,08 1, 3, 4, 5

Parcial 2 0,08 1, 3, 4, 5

Pràctiques a classe 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5

Re-avaluació 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Preparació de les classes i de les pràctiques a casa 96,5 3,86 1, 3, 4, 5

Avaluació

Avaluació continuada

. 3 exercicis a classe, sobre materials indicats al campus virtual. Es corregiran i es tornaran (50% en total).

Parcial

Prova escrita (25% de la nota final)

Final

Examen final (veure calendari acadèmic) (25% nota final)

Re-avaluació

Veure calendari acadèmic (50% nota)

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Final 25% 2 0,08 1, 3, 4, 5

Parcial 25% 2 0,08 1, 3, 4, 5

Pràctiques a classe 50% 4,5 0,18 1, 3, 4, 5

Re-avaluació 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Es recomana el llibre següent:

ROIG, Antoni, Derechos fundamentales y tecnologías de la información y de las comunicaciones, Ed. Bosch,
Barcelona, 2010.

S'indicaran materials jurisprudencials i doctrinals puntuals per a cada tema en el campus virtual.
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