ASEGEMA us ho posa fàcil.
Consultora especialitzada en matèria de protecció de dades.
Autònoms i
empreses
sense
empleats
180€/any*

Autònoms i
empreses
d’1 à 10
treballadors
245€/any*

Empreses
fins a 30
treballadors
470€/any*

Empreses
fins a 50
treballadors
550€/any*

10 % DE DESCOMPTE PER RENOVACIÓ ANUAL
(*) en funció del nivell de seguretat. I.V.A NO INCLÒS.

Consulteu les Característiques del SERVEI.

10%
dte.
Associats

ASEGEMA

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES - L.O.P.D.
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
El dret de privacitat i protecció de dades és ja de vital importància. El Nou Reglament Europeu de
Protecció de Dades UE2016/679 ha d’estar totalment implementat a les empreses pel maig del
2018, i plantejarà novetats com :
•
•
•
•
•
•

Obligació, en determinats casos, de realizar avaluacions d’impacte.
Adopció de principis de protección de dades per defecte i des del disseny.
Designació d’un delegat de protección de dades a les empreses – DPO.
Comunicació d’escletxes de seguretat.
Principi de transparència i accountability.
Possibilitat d’exigir danys i perjudicis, així com indemnitzacions derivades del tractament
il·lícit de les dades personals.

Els incompliments en aquesta matèria podran suposar importants sancions econòmiques.
ASEGEMA ha signat un conveni de col·laboració amb FORLOPD per tal de facilitar a les empreses el
compliment de la normativa i evitar sancions econòmiques, amb tarifes molt assequibles i sense
més preocupacions…

FORLOPD se n’ocupa de tot !
El servei inclou :
•
•
•
•
•
•
•
•

Anàlisi complet de l’estat de compliment de la L.O.P.D. del vostre centre.
Redacció, manteniment i actualització del Registre d’Activitats obligatori requerit per
l’article 30 del RGPD.
Redacció de contractes de confidencialitat i d’accés a dades per compte de tercers ;
redacció d’afegitons per incloure en els documents necessaris.
Redacció de l’Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies per adaptar la vostra
página web i RRSS al nou Reglament i a L.S.S.I. – C.E.
Assessorament jurídic davant dels drets A.R.C.O. i en matèria de protecció de dades fins a
exhaurir la via de l’A.E.P.D.
Seguiment bimensual a l’efecte d’actualitzar la documentació i inscripcions en el moment
que sigui necessari.
Assessorament en la implementació de les mesures organitzatives i tècniques tendents a
complimentar amb el nivell de seguretat adoptat.
Cartelleria obligatòria en línia amb la normativa vigent.

Per a qualsevol dubte o aclariment, els consultors de FORLOPD estan a la vostra disposició. Poseuvos en contacte amb ASEGEMA per tenir més informació i/o contractar el servei.

Truca’ns : 93 790 24 80, o bé… Escriu-nos : asegema@asegema.org
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