
9’15 hrs. Inauguració i Presentació de Jornada 

9’30 hrs. Conferència Inaugural:  

Prof.  Luis Piñar Mañas. “Derecho e Innovación Tecnológica. 

Privacidad y Transparencia” Catedràtic de Dret Administratiu. 

Universitat CEU-San Pablo. Director de la Càtedra Google. 

10’30 -11’30 hrs. . “Derecho al olvido en internet y redes sociales 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales: derecho a 

la información”. Paloma Arribas. Baylos 5.0 Legal Advisors. 

Advocat. 

11’30-12’00 hrs. Pausa-Cafè 

12’00-13’00 hrs. “La garantía de los derechos digitales en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales”. D. Miguel Recio Gayo. Advocat i consultor en Dret de 

les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). 

13’00-14’00 hrs. “Derechos de la era digital en el ámbito laboral”. 

Mª Luz Rodríguez Fernández. Professora Titular de Dret del Treball 

i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa. 

 

 

14’00-17’00 hrs. Descans / Dinar 

17’00-18’00 hrs. “El cumplimiento normativo en el sector 

público como nuevo factor de lucha contra la corrupción y 

avance en los principios de transparencia”. Prof. Magdalena 

Suarez Ojeda.Prof. Titular de Dret Administratiu UCM 

18’00-19’30 hrs. Taula redona. “Transparencia y derecho 

tributario”. Modera:  Teresa Cantó López. Delegada de 

Protecció de Dades i Professora Titular de Dret Administratiu 

de la Universitat d'Alacant. 

 “Transparencia y derechos de los usuarios en materia 

tributaria”. Prof. Luis Alfonso Martínez Giner. Catedràtic de 

Dret Financer de la Universitat d'Alacant 

 "Transparencia y acceso a la información catastral". Tomás 

Moreno Bueno. Direcció general del Cadastre 

19’30 hrs. Clausura: Representant Conselleria i Representant 

Universitat 



El seminari s'ha dissenyat amb els següents objectius principals: 
Referència als drets de l'era digital i els seus riscos per als drets 
de les persones afectades, analitzar les implicacions de les eines 
digitals en els drets de l'era digital reconeguts per la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals. Especial incidència en les exigències 
de transparència i compliment normatiu en el sector públic i en 
l'àmbit tributari.  

Dates i lloc de celebració: 31 de maig (1 dia, 2 sessions: 1 de matí 
i una de vesprada). Universitat d'Alacant. 
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Assistència gratuïta, limitada a l'aforament de la sala 
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