
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 

 

JOAQUIM ALTAFUJA                                                                                                                                     
 

 

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional prestant serveis a les pimes al voltant de les tecnologies de la informació en les àrees 
d'auditoria, gestió de riscos tecnològics, seguretat de la informació i compliment normatiu (Privacitat, LOPD-RGPD i Prevenció de 
blanqueig de Capitals).  
 
Va desenvolupar els seus estudis d'Econòmiques a la Universitat de Barcelona i ha cursat diferents programes i cursos en l'àrea dels 
sistemes d'informació, auditoria, gestió de riscos, control intern en els processos de negoci i compliment normatiu. Està acreditat en el 
Registre d'Experts Qualificats en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme d'INBLAC (Institut d'Experts Externs en 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme).  
 
President del capítol de Barcelona d’ISACA del 2012 a 2014, actualment és vocal d’estratègia; professor de cursos de preparac ió per a 
les certificacions i lideratge del grup de treball de la Guia d’Auditoria de Comptes en entorns informatitzats.  

 

Membre del consell directiu del registre d’experts en compliment normatiu i digitalització (ECN - CGE), col·laborador en ponències, cursos 

i seminaris sobre "Auditoria d'entorns informatitzats en el marc de les qüestions clau de l'auditoria (KAM - NIA 701)", "Novetats 

introduïdes pel Reglament de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del Terrorisme", "Obligacions 

derivades de la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i finançament del Terrorisme per Economistes i Auditors de Comptes", 
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"Auditoria dels Sistemes d'Informació en l'Auditoria Financera", "Auditoria de mesures de seguretat de la LOPD", i "compliment de la 

LOPD al Cloud". 


