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CONSULTORIA EN LOPD
T’ajudem de forma pràctica i senzilla a dur a terme l’adaptació de la teva activitat empresarial i/o professio-
nal, millorant d’aquesta manera la gestió i pràctica empresarial. Per a això t’oferim:

 › Adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 › Redacció personalitzada de clàusules
 › Redacció de contractes de confidencialitat i encarregats del tractament
 › Anàlisi de riscos en el tractament de dades
 › Disseny i confecció de les polítiques de privacitat i protocols de seguretat informàtica
 › Legalització de transferències internacionals de dades

INTERNET I PROTECCIÓ DE DADES
L’ús de mitjans tecnològics en l’activitat habitual de les empreses no està exempt de riscos, que poden anar 
des de: enviament de correus electrònics, ús de pàgines web corporatives, enviament de comunicacions 
comercials o venda de productes online.
Tot això està subjecte al compliment de requisits normatius, que confereix a les empreses d’un “plus” de 
confiança a la xarxa. És per tot això que els nostres consultors poden ajudar-te en:

 › Redacció dels corresponents avisos legals per a pàgines web, microsites i apps
 › Redacció de condicions generals de contractació per e-Commerce

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el Delegat de Protecció de Dades (DPO) 
garanteix el compliment de la normativa sobre Protecció de Dades en les empreses. Per exercir amb ga-
ranties les funcions de DPO, es necessiten amplis coneixements en aquesta matèria.
Els nostres consultors disposen de formació específica en aquest àmbit, i és per això que t’oferim:

 › Externalizació del servei de DPO
 › Formació en DPO
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REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA
Relacionar-se amb l’administració no sempre resulta una tasca fàcil. Per això, gràcies a la nostra experiència 
podem ajudar-te a resoldre qualsevol problema legal:

 › Representació de l’interessat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 › Resposta als requeriments
 › Reclamació de vulneracions de tercers
 › Assegurança de Defensa Jurídica per al pagament de possibles sancions

FORMACIÓ EN LOPD
La formació específica en Protecció de Dades et permetrà implementar la normativa amb major eficàcia i 
seguretat.
Formació adreçada al responsable de seguretat i/o empleats basada en l’aplicació pràctica de la normativa.

AUDITORIA EN LOPD
Mitjançant l’auditoria, els nostres consultors verificaran el compliment pràctic de les previsions contingudes 
en la normativa de Protecció de Dades, i proposar al responsable de seguretat les mesures correctores 
que siguin necessàries.

 › Auditoria de control i verificació del compliment específic en l’àmbit de la normativa de Protecció 
de Dades

 › Auditoria de control i verificació informàtica en relació a la seguretat dels sistemes
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MANTENIMENT DE LOPD
Estem a la teva disposició per resoldre tots aquells dubtes i/o consultes que et puguin sorgir. Ens adaptem 
als nostres clients, oferint-te una atenció personalitzada i un servei àgil i ràpid.
Servei de resolució de consultes especialitzades i seguiment jurídic.

TEXTOS LOPD PERSONALITZATS
Estàs segur/a que la teva web o e-commerce compleix amb la normativa actual de LOPD i RGPD? Sabies 
que l’incompliment de la llei pot comportar importants sancions?
A CINC podem personalitzar-te els teus textos legals amb garantia del total compliment de la normativa 
actual, seran redactats per advocats col·legiats especialistes en Protecció de Dades.  Podem proporcionar-te 
qualsevol tipus de text legal:

 › Avís legal e-commerce
 › Avís legal web
 › Política de privacitat
 › Condicions generals de contractació
 › Política de cookies
 › Entre d’altres
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