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en matèria de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació
Maig 2014
Benvolguts associats,
Els hi recordem l’obligació d’adaptar-se (i mantenir la documentació actualitzada), a allò que
estableix la Llei Orgànica 15/1999 relativa a la protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la
seva normativa de desenvolupament RD 1720/2007, així com a la Llei de Seguretat de la Informació
i Comerç Electrònic (LSSICE) 34/2002.
Així mateix, els informem sobre la recent publicació per part de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades de la “Guia sobre l’ús de les cookies”, regulant les pautes pel que fa a l’ús d’aquests arxius
tant en webs informatives com de comerç electrònic. És per aquest motiu que els hi recomanem
procedir a una exhaustiva revisió del seu lloc web, avisos legals, polítiques de privacitat, així com
l’existència de cookies, tant pròpies com les de tercers.
Degut a la complexitat de les actuacions a realitzar per a una correcta adequació a aquestes
normatives, i tenint en compte que el seu incompliment pot comportar sancions econòmiques
d’entre 900 € a 600.000 € (Art. 45 LOPD) segons el tipus de sanció, hem arribat a un acord amb la
Consultoria DATAX amb l’objectiu d’oferir-los el seus serveis amb unes condicions econòmiques
molt avantatjoses.
DATAX compta amb un equip especialitzat i acreditat per l’APEP (Associació Professional Espanyola
de Privacitat), una experiència de més de 12 anys avalada per la seva àmplia cartera de clients
http://www.datax.es/es/clientes.aspx, oferint un servei integral que garanteix els següents punts:
-

Diagnosi inicial
Notificació / Actualització de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades
Document de Seguretat
Elaboració de clàusules legals i contractes pertinents
Assessorament al Responsable de Seguretat
Certificat DATAX d’adequació a la LOPD-LSSICE
Auditoria preceptiva
Atenció telefònica

-

Adequació pàgina web a la LOPD i LSSICE amb segell de garantia (web informatiu o amb
comerç electrònic).
Adequació a noves tecnologies, xarxes socials, …
Assegurança de Responsabilitat Civil (cobreix possibles sancions fins a un màxim de 600.000
€)
Assessorament jurídic *

* La cobertura legal inclou:
- Dubtes o consultes en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació (LOPDLSSICE).
- Qualsevol campanya o tractament de les dades.
- La defensa davant denúncies o sanciones de l’AEPD (inclou: Escrit de Sol·licitud
d’Informació, Escrit d’Al·legacions i Escrit de Proves).
- Recursos de Reposició davant l’AEPD.
Poden sol·licitar informació sense compromís al GremiBCN, telèfon 93 453 69 06 o correu electrònic
gestio@gremibcn.cat i en breu personal de Datax contactarà amb vostès per a oferir-los informació
i un pressupost sense compromís.
Aprofitem l’ocasió per a saludar-los cordialment,

