PROVÍNCIA TARRAGONA
Legalització Exprés GDPR-LOPDGDD-LSSICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recollida i introducció de dades en l'aplicació on line PRIVACY DRIVER.
Elaboració de la documentació relacionada.
Identificació dels fitxers i tractaments de dades personals.
Adopció de mesures de seguretat necessàries per complir amb el GDPRLOPDGDD-LSSICE.
Implantació del deure d'informació i exercici dels drets de les persones
interessades a l'empresa i al web.
Contractes de confidencialitat amb el personal i empreses externes.
Activació dels registres d'incidències i Drets dels interessats.
Enviament per email de tota la documentació necessària per al compliment de
la normativa GDPR-LOPDGDD-LSSICE.
ASSESSORAMENT / MANTENIMENT GRATUÏT durant el 1r any.

Adaptació GDPR-LOPDGDD-LSSICE
Inclou tots els serveis de la Legalització i a més:
• Realització de l'adaptació conjuntament amb el client.
• Auditoria dels sistemes de seguretat per complir amb la GDPR-LOPDGDDLSSICE.
• Estructuració tècnic-organitzativa de l'empresa per departaments.
• Activació dels registres d'incidències i peticions Drets dels interessats.
• Activació dels registres de moviments de suports i accessos a fitxers o
tractaments.
• Formació al Responsable a la utilització de la documentació.

Manteniment GDPR-LOPDGDD-LSSICE
•
•
•
•
•

Accés a l'aplicació informàtica on line PRIVACY DRIVER.
Actualització en línia de la documentació i annexos.
Creació, modificació i eliminació de fitxers o tractaments a l’aplicació.
Resolució d'incidències i de l'exercici dels drets ARPLO.
Suport tècnic i legal per al compliment de la legislació en protecció de dades.
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PROVÍNCIA TARRAGONA
Servei Dades Bàsiques*
Microempresa / Autònom
Empresa petita (fins 10 treballadors)
Empresa mitjana (fins 25 treballadors)
Empresa gran (fins 100 treballadors)
Corporacions / Grups d’empreses

Servei Dades Protegides*
Microempresa / Autònom
Empresa petita (fins 10 treballadors)
Empresa mitjana (fins 25 treballadors)
Empresa gran (fins 100 treballadors)
Corporacions / Grups d’empreses

ON LINE

Manteniment

130
165
275
495

90
110
130
275
Consultar

ON LINE

Manteniment

165
200
330
660

110
130
165
330
Consultar

Condicions comuns a tots els serveis
•
•
•
•
•
•

Inclou 1 any de Manteniment ON LINE gratuït.
Inclou la revisió i adequació de la pàgina web.
No inclou la revisió i adequació d'una BOTIGA VIRTUAL (+ 40 €).
No inclou Transferències internacionals de dades (+ 110 €).
No inclou AVALUACIÓ D’IMPACTE (preu segons riscos i complexitat)
Preus en euros, IVA no inclòs.

Condicions ATENEU-ASTAVE
- S’abonarà un 10% de comissió per ASTAVE.
- S’aplicarà un descompte del 10% per l’associat.
*Dades bàsiques: Nivell de protecció de dades BÀSIC. Tractament de categories generals de dades:
dades identificatives; característiques personals, professionals o comercials; imatges, etc.
*Dades protegides: Nivell de protecció de dades MITJÀ / ALT. Tractament de categories especials de
dades: elaboració de perfils; personalitat; localització; trànsit; origen ètnic o racial; opinions polítiques,
religió o creences filosòfiques; biomètriques, orientació sexual o identitat de gènere; afiliació i activitats
sindicals; genètica o biomètrica; salut; vida sexual; sancions administratives, sentències, delictes o
sospites de Delicte; condemnes penals o mesures de seguretat afins
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