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 SERVEI ADEQUACIÓ I AUDITORIES LOPD 

 CARACTERÍSTIQUES Elaboració de Documents de Seguretat, notificacions i auditories 

 CODI FTS-007 – LOPD 

 ADREÇAT A Tot tipus d’activitat 

 REGLAMENTACIÓ Llei 15/1999 i RD 1720/2007 

 AVANTATGES  Compliment legal 
 Tècnics acreditats 
 Seguretat i protecció d’acord amb requeriments  normatius 

 
1. ANTECEDENTS DEL SERVEI 

 
D’acord amb la Llei 15/1999 i el nou RD 1720/2007, les persones tant físiques com jurídiques, tenen l’obligació de garantir 

i protegir les dades de caràcter personal que sota la seva responsabilitat es trobin, tant informàtics com en suport paper.  

 

L’esmentada normativa, ja en vigor, estableix una sèrie d’obligatòries jurídiques per a les organitzacions i que es 

resumeixen en els següents punts:  

 

 Legalitzar els fitxers que continguin dades de caràcter personal declarant-los i registrant-los a la 

Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).  

 Implantar a l’empresa les mesures de seguretat, es a dir, disposar del Document de Seguretat a 

que es refereix la Llei. 

 Legitimitat per processar dades, es a dir, comptar, si s’escau, amb el consentiment inequívoc dels 

afectats.  

 
2. ÀMBITS D’APLICACIÓ 

 
Àmbit d’aplicació per a tota Espanya. 
Tres nivells d’aplicació (bàsic, mig, alt), segons sensibilitat de les dades tractades. 
 

 
3. QUÈ US OFEREIX ASSERTIS Connecting  Services ? 

 
La participació d’ASSERTIS, S.L. preveu:  

 

 Revisió i identificació dels fitxers actuals (ja registrats o no).  

 

 Plantejament de les necessitats d’adequació i/o actualització escaients (automatitzats / no 

automatitzats).  

 

 Identificació i classificació (nivell bàsic, mig o alt) dels fitxers disponibles. 

 

 Complementació dels formats adients i inscripció on s’escau dels fitxers corresponents identificats 

a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).  

 

 Redacció del Document de Seguretat.  

 

 Revisió del compliment i implantació dels procediments interns de gestió, adreçats a la garantia 

de seguretat de les dades i el seu tractament.  

 

 Formació específica dels usuaris i gestors interns dels fitxers, respecte als compromisos, 

responsabilitats i elements de confidencialitat i professionalitat a tenir en compte.  

 

 Canalització de les llegendes i models de Contractes i/o Acords de confidencialitat necessaris.  

 

 Recolzament en LSSI (pàgina web, SMS, correus electrònics).  

 
 
 
Estem a la vostra disposició a:  

 
ASSERTIS, S.L.  

Tel. 93 415 35 30 // assertis@assertis.es 
www.assertis.es 

 


