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RGPD- LOPD. Llei de Protecció de Dades
Adequació, auditories i manteniment 2020-2021
segons Reglament General Protecció de Dades 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre
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Adequació a RGPD-LOPD
Preu: 580 € + IVA. Únic pagament
Inclou:
• Visita in situ a les instal·lacions farmacèutiques.
• Formació in situ als implicats en el manteniment del
RGPD-LOPD.
• Identificació dels fitxers: tipus, suport i nivell seguretat.
• Elaboració del Document de Seguretat.
• Anàlisi de riscos i Registres de tractament dades
• Models contractes amb Encarregats tractament i
amb tercers.
• Acords de confidencialitat requerits.
• Models de sol·licitud de consentiment.
• Procediments i impresos associats a la gestió del
RGPD-LOPD.
• Lliurament documentació en suport informàtic obert.

Servei
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Adequació LOPD
Consultoria agrupada

Servei

Servei

MantenimentAnual
Continuat
Preu

Nº Fitxers

Personal

45 € + IVA/Mes

Il·limitat

Il·limitat

Inclou:
• Visita in situ a les instal·lacions (UNA VISITA ANUAL).
• Establiment d’una línia directa, via ONLINE i telèfon.
• Recordatori proactiu de verificacions a realitzar en
l’organització segons els fitxers detectats.
• Vigilància normativa. Alertes de comunicació nous
requisits legals.
• Actualització de dades de l’organització (canvis
titular, domicili, nou responsable de seguretat, etc).
• Modificacions del Document de Seguretat.
• Realització d’Informe anual de compliment.
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Preu: 400 € + IVA. 2 sessions de 2h
(2 divendres seguits), a les oficines d’ASSERTIS
Inclou:
• Adequació i compliment requisits del RGPD-LOPD.
• Presa de dades.
• Identificació i elaboració requisits documentals de fitxers.
• Elaboració del Document de Seguretat.(complert)
• Lliurament documentació i explicació del seu
manteniment.

No inclou:
• Realització de l’auditoria interna.
*Les sessions de consultoria agrupada es portaran a terme en
divendres al matí en grups de fins a 8 persones. *Programa
multisectorial *Mínim de 4 organitzacions per sessió.

Servei

Auditoria compliment
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Preu: 450 € + IVA. Únic pagament
Inclou:
•
•
•
•
•
•

Planificació de l’auditoria
Revisió dels requisits a les instal·lacions del client
Emissió d’un Informe d’Auditoria RGPD-LOPD
Certificació de compliment
Proposta d’accions correctives a realitzar
Plantilles pendents, si s’escauen
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