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NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (RGPD)
Des del passat 25 de maig del 2018 és plenament aplicable el nou Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD). A Espanya s’està treballant en el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades
Personals (LOPD).
Aquesta nova regulació, que es d’aplicació obligatòria a tot l’àmbit
de la UE i deroga la vigent LOPD, representa un canvi en profunditat
en la legislació pel que fa a les obligacions de les empreses i entitats
que tracten dades de caràcter personal.
En aquest període transitori, els responsables i els encarregats de
tractament han de preparar i adoptar les mesures necessàries per
estar en condicions de complir amb les previsions del RGPD des del
mateix moment en què sigui plenament aplicable: 25 de maig 2018.
Ignorar el reglament o no complir-lo pot sortir molt car, amb sancions que poden arribar a 20 milions
d’euros o el 4% de la facturació, danys en la reputació de l’empresa i la impossibilitat de signar
contractes si no es donen les garanties adequades.
QUÈ HAN DE FER LES EMPRESES?
El nou reglament exigeix auto-responsabilitat. Totes les empreses estan obligades a implantar les
mesures que estableix aquest reglament. Tant si complien l’actual LOPD com si ho tenien pendent, han
de fer una revisió dels seus processos i sistemes d’informació amb tractaments de dades personals per:
•

Assegurar la legitimitat dels tractaments, verificant que es disposa del consentiment dels
afectats i que se’ls ha informat correctament.

•

Realitzar l’anàlisi de riscos i determinar les mesures de seguretat més adequades.

•

Revisar les relacions i contractes amb proveïdors que tracten dades personals per determinar
si proporcionen les garanties necessàries.

•

Elaborar l’Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades (EIPD) pels tractaments amb alt risc per
els drets i llibertats de les persones.

•

Anomenar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) i formalitzar les seves funcions en els casos
en que sigui necessari o recomanable.

•

Posar en marxa els procediments per atendre incidències i les sol·licituds d’exercici del drets
dels interessats (accés, supressió, oposició, ...)

•

Establir el compromís de la organització, amb polítiques adequades, formació als empleats i
garanties en els compromisos de confidencialitat.

•

Assegurar que la màxima protecció de dades personals s’aplica des del disseny i per defecte en
qualsevol producte o servei.
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NOTA INFORMATIVA
COM AJUDEM LES EMPRESES
Des d’INGECAL proporcionem un servei d’assessorament i
formació a les empreses per ajudar-vos en la implantació de les
mesures que estableix el RGPD. El nostres professionals
especialitzats en Seguretat de la Informació i Protecció de
dades us guiaran i portaran a terme les tasques necessàries per
facilitar-vos el compliment d’aquesta normativa.
Posem a la vostra disposició els serveis i cursos següents:

Servei

Hores

Import

Diagnosi de situació respecte al nou RGPG

4

450,00 € + IVA

Assessorament compliment nous requisits (complexitat baixa)

12

980,00 € + IVA

Assessorament compliment nous requisits (complexitat mitja)

20

1.600,00 € + IVA

Assessorament compliment nous requisits (complexitat alta)

28

2.240,00 € + IVA

5

195,00 € + IVA (*)

8

245,00 € + IVA (*)

8

245,00 € + IVA (*)

50 h

490,00 € + IVA

Curs formació presencial en INGECAL:

Introducció al nou RGPD
Curs formació presencial en INGECAL:

Implantació nous requisits RGPD.
Curs formació presencial en INGECAL:

Eines per fer l’anàlisi de riscos i l’Avaluació d’Impacte
en Protecció de Dades (AIPD).
Curs formació mixt en INGECAL:

Qualificació de Delegats de Protecció de Dades (DPO).
Curs formació “on line”:

Implantació dels requisits del RGPD.

(21 presencials
i 29 “on line”)

50 h

100 % bonificable
375,00 € + IVA
100 % bonificable

(*) formació parcialment bonificable per la FUNDAE (gestió tramitació gratuïta).
El nivell de complexitat es definirà a partir de la mida de l’organització i del tipus de dades que gestioni.
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