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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) és una llei orgànica aprovada per les Corts 

Generals d'Espanya que té per objecte adaptar el Dret intern espanyol al 

Reglament General de Protecció de Dades. El principal objectiu del Reglament és 

concedir una major protecció i control a les persones sobre les dades personals i la 

circulació d'aquestes.

A qui afecta el Reglament General de Protecció de Dades?

El Reglament és obligatori per a totes aquelles empreses i organitzacions que 

tracten dades de caràcter personal i es troben a la Unió Europea i per a totes 

aquelles que es troben fora els serveis de les quals es destinen als ciutadans de la 

UE.

Cal tenir en compte que el RGPD obliga determinades entitats a tenir un delegat 

de Protecció de Dades (DPO) en funció de l'activitat, el volum i la sensibilitat de les 

dades personals que tractin.
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Tasques necessàries per al seu compliment

- Analitzar els diferents tractaments de dades personals que duu a terme una 

organització i elaborar un registre de les activitats exigides pel RGPD.

- Realitzar avaluacions d'impacte per al tractament de dades que les requereixin.

- Facilitar models de contracte d'encarregat del tractament.

- Definir el procediment per a la gestió dels drets dels afectats i establir-ne el 
procediment de gestió i notificació d'incidències.

Beneficis

Al marge de complir el principal objectiu del Reglament, és a dir, concedir una major 

protecció i control a les persones sobre les dades personals i la circulació d'aquests, els 

beneficis que ens aportes.
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Com Efimatica 
us pot ajudar?

Comptem amb professionals amb dècades d'experiència al 
sector TIC i al Govern, Risc i Compliment, Protecció de Dades, 
Auditoria i Consultoria de la Seguretat de la Informació.

El nostre objectiu sempre és aportar a l'empresa la solució 
més convenient en funció d'exigències i necessitats de cada 
projecte, tractant cada cas de manera diferent i, per tant, 
única.

· Adaptació: Ens encarreguem de tot el procés perquè la teva 
empresa compleixi la llei.

· Suport: Si ja esteu realitzat l'adaptació, us ajudem a resoldre 
dubtes o dur a terme les tasques o funcions pròpies del DPO.

· Auditoria: Si no estàs segur que la teva companyia compleix 
la normativa, fem una auditoria per verificar-ho.


