SERVEI DE PROTECCIÓ DE DADES .La FAGEM a través de TARINAS VILADRICH BUFETE ofereix la possibilitat a tots els seus socis
per dur a terme l’adaptació, manteniment i auditoria en matèria de Protecció de Dades i
avisos legals de la pàgina web.
Aquesta, és una normativa d’OBLIGAT COMPLIMENT per la majoria d’empreses i autònoms
que hauran d’adaptar el seu model de compliment a les noves obligacions del Reglament UE de
Protecció de Dades, d’aplicació a partir del proper 25 de maig de 2018.
Es tracta d’un assessorament transversal disposant d’un equip d’advocats digitals i enginyers
especialitzats en aquesta matèria per tal de poder assessorar i donar una cobertura integral en
seguretat informàtica i protecció de dades.
El servei inclou:
-

Adaptació de la documentació al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE
2016/679).
Realització d’auditories i certificat de compliment.
Redacció i/o actualització del Document de Seguretat.
Revisió i notificació de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Confecció de les clàusules necessàries d’informació i consentiment.
Confecció dels textos legals de la pàgina web (avís legal, política de privacitat, cookies,
condicions generals de contractació, etc.).
Confecció de les polítiques de privacitat dels treballadors.
Confecció de contractes d’accés a dades per part d’empreses externes.

PACKS de servei
SERVEI

PREU SOCI

PREU NO SOCI

PACK ONLINE

120 € + IVA

150 € + IVA

PACK PRESENCIAL

400 € + IVA

450 € .

Pressupost a mida

Pressupost a mida

PACK PRESENCIAL GRANS EMPRESES *
*més de 20 empleats.

Serveis complementaris:
Així mateix, en adaptacions presencials a PIMES, AUTÒMS i GRANS EMPRESES es preveu la
possibilitat de:
-

Assistència i suport jurídic en cas d’inspeccions per part de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
Compliance Digital: confecció de Protocols de compliment en matèria de protecció de
dades i seguretat de la informació.

-

Creació de Comitès de Seguretat en Protecció de Dades.
Realització de formacions.
Assumpció del rols del Delegat en Protecció de Dades.

CONTACTA AMB TARINAS TIC:
Persona contacte: Montserrat Garcia i Júlia Zaera Telèfon.: 931155111 / 672212345
Correu electrònic: mgv@tarinas.com

