SUSANA CALVO PABLOS
Corporate Director Information Security, GRIFOLS
Experiencia previa:
• Volkswagen Group: CISO, DPO y Senior Manager del área de Governance IT en Volkswagen Group España y Distribución (6
años). Lidera la implantación de mecanismos que permiten la alineación organizativa, táctica y operativa de las áreas de IT,
negocio y proveedores. Proporciona soluciones IT óptimas para asegurar eficacia y eficiencia entre los procesos de negocio,
datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica. Garantiza la seguridad y la privacidad de los activos de información de la
compañía frente a ciberamenazas asegurando una gestión y reporte efectivo del riesgo de negocio.
• EY: Previamente Susana trabaja 9 años en consultoría de ciberseguridad en EY etapa en la que aborda y lidera múltiples
proyectos de soporte a auditoría, adecuación en materia de protección de datos, definición de Planes Directores de seguridad y
gestión de riesgos IT entre otros.
Formación:
Ingeniero de Telecomunicaciones, UPC (2000 - 2006)
Actividades y grupos: Audit certifications: - Certified Information Security Manager (CISM) - 2011 - Certified Information Systems Auditor
(CISA) - 2008 - Project Management Professional (PMP) - 2009 - Lead Auditor ISO 27001 - 2010

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.

