
 

 

 

MANTENIMENT, VERIFICACIÓ, AVALUACIÓ I VALORACIÓ 
del Sistema de Seguretat de dades personals 

 

 

NOU SERVEI SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Assertis ha creat una nova línia de servei per a facilitar la gestió i actualització dels sistemes implantats 

als seus clients. Es tracta de complir requisits i disposar d’una eina de gestió fàcil, fiable, econòmica i 

eficient. 

Ha nascut el servei SIGC (Sistema de Gestió Compartit) 

 

PER QUÈ UN SERVEI NOU ? 

Encetem aquest nou servei, basat en que els nostres clients disposin d’un espai personalitzat i privat a la 

nostra EXTRANET (sobre plataforma Microsoft Office 365), en la que es pugui interaccionar entre client i 

ASSERTIS i gestionar en remot (i amb alguna sessió presencial puntual al cap de l’any), el sistema de gestió 

de seguretat de les dades (RGPD-LOPDGDD – Reglament General de Protecció de Dades (EU) i la Llei 

Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Llei 3/2018). 

 

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM? 

Pretén fonamentalment cinc objectius: 

1. Alliberar la càrrega de la persona responsable interna del sistema de gestió de seguretat de les 
dades personals de l’organització client 
 

2. Mantenir el sistema de gestió  RGPD-LOPDGDD actualitzat, mitjançant el tutoratge periòdic i 
continuat per part de l’equip consultor, en coordinació amb el Responsable o DPD intern de 
l’organització client 
 

3. Dur a terme una verificació, avaluació i valoració periòdica del grau de compliment dels requisits 
legals aplicables al sistema de gestió RGPD-LOPDGDD de l’organització client, amb emissió 
d’informe i pla d’accions que s’escaiguin, segons es contracti. 
 

4. Informar de les novetats, variacions i requisits que se’n derivin de la legislació, segons es publiquin 
i apliquin. 
 

5. Contribuir a assegurar que el sistema de gestió RGPD-LOPDGDD dels nostres clients, es 
mantinguin actualitzats i amatents a canvis i requisits legals que els apliquin. 
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QUIN COST TÉ ? 

El SIGC-LOPDGDD es modular en els seus serveis disponibles y flexible en la seva planificació, depenent 
del client. Igualment en les seves quotes (anual, semestral o trimestral) 
 

MÒDULS INCLOU COST DEL SERVEI MODULAR OBSERVACIONS 

  ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRA
L 

 

SIGC-M1 Actualització de la informació legal de 
protecció dades personals i els seus requisits. 
Actualització de la informació requerida per 
LOPDGDD. 
Actualització dades personals i fitxers. 
Elaboració de l’Anàlisi Riscos. 
Elaboració del Registre Activitats Tractament. 
Revisió de les Polítiques en matèria de 
LOPDGDD. 
Revisió contractes entre les parts (encarregats 
/ responsables). 
Registre i actualització d’incidències. 
Assessorament actuació front violacions de la 
seguretat de dades 

260 € + iva 
1 quota 

138 € + iva 
(x 2 
quotes) 

73 € + iva 
(x 4 quotes) 

Línia oberta de 
consultes. 
 
Interacció directe 
entre ASSERTIS i el 
client, mitjançant 
una plataforma 
segura, 
confidencial i 
eficient (MS 365) 

SIGC-M2 Tots els punts del mòdul SIGC-M1 
Verificació, avaluació i valoració sistema gestió 
de LOPDGDD (Auditoria interna de situació). 
Pla d'accions a realitzar per adequar la situació 

350 € + iva 
1 quota 

185 € + iva 
(x 2 
quotes) 

98 € + iva 
(x 4 quotes) 

Una avaluació 
anual en remot 

SIGC-M3 Tots els punts dels mòduls SIGC-M1 i SIGC-M2. 
Política de cookies / LSSICE 34/2002  
Una visita de seguiment presencial. 

420 € + iva 
1 quota 

220 € + iva 
(x 2 
quotes) 

115 € + iva 
(x 4 quotes) 

Una avaluació 
anual presencial  

 

Sabíeu que : 

❖ La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) 

exigeix als Responsables de tractament de qualsevol organització que s’estableixin les mesures tècniques i 

organitzatives adients per a garantir la seguretat de les dades personals ?. 

❖ El Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RGPD) es la base de la Llei 3/2018 i complementa 

aquesta ? 

❖ L’article 32 del RGPD estableix que els Responsables i Encarregats de tractament de dades personals han 

de verificar, avaluar i valorar regularment i de forma documentada el grau de compliment i suficiència de 

les mesures tècniques i organitzatives posades a contribució de la preservació de les dades personals ? I 

que cal per tant mantenir actualitzat el sistema de seguretat de les dades ? 

❖ Calen protocols interns documentats i informats per a garantir els drets digitals dels personal propi?  

❖ Que........., en definitiva, cal mantenir viu el sistema de protecció de dades de forma continuada, per tal de 

prevenir riscos, vulnerabilitats, incidències, inspeccions, denúncies,...... 

 

COM HO PODEU CONTRACTAR ? 

Emplenant el formulari web que trobareu a la nostra pàgina web, dins l’Àrea de Legal i Normativa > 

SIGC. 


