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Adequació a la LOPD

Inclou:
• Visita in situ a les instal·lacions farmacèutiques.
• Formació in situ als implicats en el manteniment

de la LOPD.
• Identificació dels fitxers: tipus, suport i nivell seguretat.
• Altes, baixes, modificacions a l’AEPD.
• Elaboració del Document de Seguretat.
• Lliurament contractes amb tercers.
• Lliurament Acords de confidencialitat requerits.
• Lliurament dels Models de sol·licitud de consentiment.
• Lliurament dels procediments i impresos associats

a la gestió de la LOPD.
• Lliurament documentació en suport informàtic obert.

Preu: 400  + IVA. Únic pagament

Servei
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Auditoria Compliment

Inclou:
• Planificació de l’auditoria.
• Revisió dels requisits a les instal·lacions del client.
• Emissió d’un informe d’auditoria.
• Certificació de compliment.
• Proposta d’accions correctives a realitzar.
• Plantilles pendents, si s’escauen.

Preu: 158  + IVA. Únic pagament.
Obligatori cada 2 anys

Servei
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Manteniment Flash

Inclou:
• Una única visita anual a les seves instal·lacions.
• Establiment d’una línia directa, via e-mail i telèfon.
• Actualitzacions, durant la visita anual, dels canvis

documentals que s’escaiguin (document de segu-
retat, personal, fitxers, relacions amb tercers, etc).
No inclou:

• Realització de les auditories obligatòries bianuals.

Preu: 190  + IVA. Pagament anual.
Independent del nombre de fitxers i personal

Servei
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segons el RD 1720 / 2007 del 21 de desembre de 2007

Manteniment Anual
Continuat

Inclou:
• Visita in situ a les instal·lacions.
• Establiment d’una línia directa, via e-mail i telèfon.
• Recordatori proactiu de verificacions a realitzar en

l’organització segons els fitxers detectats.
• Altes, baixes i/o modificacions fitxers a l’AEPD.
• 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 de les Auditories obligatòries bianuals

(servei2) (fitxers de nivell mig i alt).

Preu Fitxers Personal
30¤ + IVA/Mes 1 a 4 menys de 5
40¤ + IVA/Mes 5 a 9 5 a 10
50¤ + IVA/Mes 10 ó més més de 10

Servei
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Notes:

LOPD
Consultoria agrupada

Inclou:
• Adequació i compliment requisits de la LOPD.
• Presa de dades.
• Identificació i inscripció de fitxers.
• Elaboració del Document de Seguretat.
• Lliurament documentació i explicació del seu

manteniment.
No inclou:

• Realització de les auditories obligatòries bianuals.

Preu: 250  + IVA. 2 sessions de 2h (2 di-
 vendres seguits), a les oficines d’ASSERTIS

Servei
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*Les sessions es portaran a terme cada divendres al matí en 2
grups de màxim 5 persones. *Programa multisectorial. *Mínim
de 3 organitzacions per sessió.

Tarifes preferents concertades amb la FEFAC, mitjançant
Acord de col·laboració signat el 2009 i vàlides per tot l’any
2012 i 2013. • Cada servei és una contractació independent
i no vinculant. • En cas de SINÈRGIES entre Oficines de
Farmàcia que pertanyin al mateix grup i estiguin dins la
mateixa localitat, s’apliquen descomptes del 10% en les
tarifes d’ADEQUACIÓ (Servei 1) i MANTENIMENT FLASH
(Servei 3).

No importa
el número
d’empleats
ni de fitxers

ARAPREU ÚNIC

25+IVA/Mes


