TÉ UN NEGOCI
I ENCARA NO
COMPLEIX AMB
LA LLEI ORGÀNICA
DE PROTECCIÓ DE
DADES (LOPD)?

Obligatòria per a tot tipus de negocis
La Llei Orgànica de Protecció de Dades està vigent des de
1999 i és d’obligat compliment per totes les pimes i autònoms
que tractin dades personals en la seva activitat diària. Des
d’un simple llistat amb els noms i cognoms de clients a bases
de dades complexes amb dades de salut. També afecta a les
comunitats de propietaris.

Fitxers registrats a la AEPD
Tot negoci ha de tenir registrats els fitxers a l’Agència de
Protecció de Dades. No tenir inscrits els fitxers a aquestes
alçades implica estar totalment al descobert en matèria de
LOPD.

Clàusules
S’hauran d’incorporar clàusules d’informació i consentiment
a impresos, formularis, factures, albarans, contractes,
pressupostos, correu electrònic, etc. En cas de tenir
videocàmeres haurà de col·locar el cartell informatiu.

Pàgina web
La web haurà d’incloure l’avís legal, la política de privacitat i
la de cookies. Si a més, ven a través de la pàgina, haurà de
complir amb les prescripcions derivades de la LSSICE.

Compromisos de confidencialitat
Si en el seu negoci té treballadors, aquests hauran de signar
un compromís de confidencialitat, al igual que els tercers que
puguin tenir accés a les seves dades (gestoria, empresa de
neteja, informàtics, empresa de seguretat, videovigilància,…)

Denúncies i sancions
Sap que qualsevol client, proveïdor o treballador pot
denunciar-lo per incompliment de la normativa i una possible
inspecció por implicar sancions de fins a 600mil euros?

QUE LI OFERIM?
Característiques
Online
•
•
•
•

Plataforma cloud i segura (SSL).
Procés d’adaptació senzill i de ràpida tramitació.
Formularis adaptats a l’activitat del seu negoci.
Notificació instantània de fitxers a la AEPD.

Assistència telefònica
• Atenció personalitzada per resoldre dubtes.
• Seguiment durant el procés d’introducció de
dades.

Documentació personalitzada
•
•
•
•
•
•
•

Document de seguretat.
Compromisos de confidencialitat.
Contractes amb encarregats de tractament.
Clàusules i avisos legals.
Guia tècnica d’implantació i protocols.
Drets ARCO.
Informes d’Auditoria.

Manteniment
• Accés a la seva àrea privada per actualitzar les
dades del seu negoci.
• Correus electrònics periòdics de seguiment per
tenir la documentació al dia.
• Checklist de tasques pendents per una millor
gestió interna.
• Mòdul per realitzar l’auditoria biennal o exprés.

Cobertura
• Assessorament i resolució de dubtes durant tot
l’any.
• Garanties legals.
• Suport davant possibles inspeccions/sancions.

ESTÀ INTERESSAT EN ADAPTAR EL
SEU NEGOCI?
Consulti’ns sense compromís i posi
el seu negoci al dia en matèria de
protecció de dades.
No esperi més, estalviïs sancions i que la
LOPD sigui el menor dels seus problemes.
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