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Durán-Sindreu ofereix als agremiats del «Gremi d’ Editors de Catalunya» un servei integral en matèria de protecció de dades amb l’

objectiu d'adaptar la seva entitat a les exigències previstes pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) relatiu a la protecció de les

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals així com, a la nova llei nacional que s'aprovi en matèria de protecció de

dades.

Servei d'adaptació al RGPD

Nou marc legal

� El RGPD, que resultarà d'aplicació directa i obligatòria en tots els Estats Membres de la Unió

Europea a partir del proper 25 de maig de 2018, té per objecte regular i harmonitzar la

legislació en matèria de protecció de dades a nivell comunitari a fi de garantir els drets i

llibertats dels ciutadans en aquest àmbit.

� En relació amb l'anterior, hem d'assenyalar que el Govern espanyol ha impulsat el projecte de

Llei de Protecció de Dades que vindrà a derogar i substituir l'actual Llei Orgànica 15/1999 de

Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007 pel qual es desenvolupa

el seu reglament de desenvolupament, que són les dues normes que actualment regeixen al

nostre territori. El Projecte de Llei aprovat en Consell de Ministres està pendent de la seva
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nostre territori. El Projecte de Llei aprovat en Consell de Ministres està pendent de la seva

aprovació definitiva per part de les Corts Generals

Pla d'Actuació

� Durán-Sindreu després d'una primera visita a les seves instal·lacions li facilitarà un pla d'actuació

i un mapa de ruta que li permeti conèixer i aplicar de forma gradual les exigències del nou marc

legal en matèria de protecció de dades, adequat a la dimensió del agremiat i al tipus de

tractaments que duu a terme.

Anàlisi de riscos

� Seguidament es durà a terme una anàlisi de riscos que permeti conèixer, analitzar i avaluar els

riscos en el tractament de dades. A aquests efectes, s'elaborarà un informe de riscos que ens

permetrà determinar les mesures tècniques i organitzatives que hagi d'incorporar amb l'objecte

d'adaptar les seves activitats de tractament a la nova normativa.



Servei d'adaptació al RGPD

Registre d'activitats del tractament

� Durán-Sindreu elaborarà una eina consistent en un Registre d'activitats que l'entitat haurà de

mantenir i en el que s’ inclouran les activitats de tractament realitzades sota la seva

responsabilitat.

Informe de mesures tècniques, 

organitzatives i jurídiques de seguretat

� Durán-Sindreu assessorarà a l’ agremiat per a que, com a responsable del tractament, pugui

adoptar les mesures tècniques, organitzatives i jurídiques apropiades per garantir el nivell de

seguretat del tractament adequat al risc. A aquests efectes, emetrà el corresponent informe de

recomanacions que li servirà de guia per dur a terme la implementació d'aquestes mesures.

� Durán-Sindreu elaborarà i li farà arribar les clàusules informatives i els formularis oportuns per

a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les
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Clàusules informatives i formularis per 

l'exercici dels drets dels interessats

a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les

dades i oposició al tractament.

� Amb aquestes clàusules, podrà informar al titular de les dades sobre les dades de contacte de

l'entitat, les mesures de seguretat adoptades o, si escau, les possibles cessions de les seves

dades personals. A més, es comunicarà al titular la possibilitat d'exercitar els drets d'accés,

rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades i oposició al tractament.

Formularis de sol·licitud de consentiment 

per l'accés a dades i eventual cessió dels 

mateixos

� Durán-Sindreu elaborarà els formularis tipus per a la sol·licitud i obtenció del consentiment quan

sigui necessari del titular de les dades personals pel seu tractament i, a més, l'eventual cessió a

tercers en els supòsits que no es recullin a la normativa.



Servei d'adaptació al RGPD

Formularis d'inventari de suports, de 

registre d'accés i de sortida de dades

� Durán-Sindreu posarà a la seva disposició una sèrie de formularis a l'efecte de que l’ agremiat

registri els casos en els quals es produeixin les següents accions: (i) accés a dades personals de

tercers indicant el personal autoritzat que ha accedit, el dia i hora i el document; i la (ii) sortida

de dades personals de tercers, la finalitat i l'autorització del Responsable.

� Així mateix, se li facilitarà un formulari tipus per inventariar els suports, físics o informàtics, de

l'entitat que continguin dades personals.

Protocol de registre d'incidències de 

seguretat

� Durán-Sindreu elaborarà, de conformitat amb els nous requisits del RGPD, un protocol per

registrar les incidències de seguretat que es puguin produir i que afectin a la integritat i

confidencialitat de les dades.
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Contractes de confidencialitat i 

d'encarregat de tractament

� El tractament de les dades responsabilitat de l’ agremiat per part d'un tercer (per ex., gestoria

que tramiti les nòmines dels treballadors o l'empresa que s'encarregui del sistema informàtic), ha

de ser regulat mitjançant un contracte d'encarregat de tractament que li facilitarem adaptat al

nou RGPD.

Normativa d'usuaris i compromisos de 

confidencialitat per a treballadors

� En cas de tenir treballadors contractats Durán-Sindreu els hi facilitarà una normativa d'usuaris

que haurà de lliurar a tots els treballadors. Amb aquest document se'ls hi informarà sobre les

mesures de seguretat a les quals estan subjectes en matèria de protecció de dades.

� Així mateix, li lliurarà un document de confidencialitat i de tractament de les seves dades

personals a signar per part dels seus treballadors.



Servei de manteniment i dades de contacte

� Assessorament i atenció de les consultes relacionades amb l'adaptació a la Normativa de Protecció de dades, telefònicament o a través de

correu electrònic.

� Remissió de circulars informatives o ‘Newsletters’ sobre novetats relacionades amb la protecció de dades personals.

� Una revisió anual de l'efectivitat de les mesures aplicades a l'entitat, l'anàlisi de nous riscos i, si escau, l’ actualització de la documentació

oportuna.

� A sol·licitud del agremiat, actualització de la documentació sobre l'adaptació a la Normativa de Protecció de Dades per canvis en el tractament

de dades personals (canvis en les dades de treballadors amb accés a dades, canvi de proveïdors amb accés a dades, nou tractament de dades,

Després del procés d'adaptació de l'entitat al nou marc legal i, a l'efecte de complir amb el principi de responsabilitat proactiva recollit

al RGPD, Durán Sindreu ofereix a l’ agremiat un servei integral de manteniment de la política de protecció de dades que s'hagi aplicat.

A títol enunciatiu els serveis a prestar serien els següents:
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de dades personals (canvis en les dades de treballadors amb accés a dades, canvi de proveïdors amb accés a dades, nou tractament de dades,

etc.).

� Redacció de noves clàusules i nous contractes de tercers amb accés a dades.

� Actualitzacions sobre l'adaptació efectuada a partir de les novetats legislatives i dictàmens de l'AEPD i/o Autoritat de control.

Per Per Per Per la resolució de qualsevol dubte o qüestió referent al procés d'adaptació o, si escau, per la sol·licitud d'una proposta de sela resolució de qualsevol dubte o qüestió referent al procés d'adaptació o, si escau, per la sol·licitud d'una proposta de sela resolució de qualsevol dubte o qüestió referent al procés d'adaptació o, si escau, per la sol·licitud d'una proposta de sela resolució de qualsevol dubte o qüestió referent al procés d'adaptació o, si escau, per la sol·licitud d'una proposta de serverververveis professionals podrà is professionals podrà is professionals podrà is professionals podrà 

contactar directament amb Duráncontactar directament amb Duráncontactar directament amb Duráncontactar directament amb Durán----Sindreu alSindreu alSindreu alSindreu al número de telèfon 93.602.52.22 (Sra. Carme Setó) en el següent horari: número de telèfon 93.602.52.22 (Sra. Carme Setó) en el següent horari: número de telèfon 93.602.52.22 (Sra. Carme Setó) en el següent horari: número de telèfon 93.602.52.22 (Sra. Carme Setó) en el següent horari: 

De De De De Dilluns a Dijous de 09:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30h. Divendres de 09:00 a 14:00hDilluns a Dijous de 09:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30h. Divendres de 09:00 a 14:00hDilluns a Dijous de 09:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30h. Divendres de 09:00 a 14:00hDilluns a Dijous de 09:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30h. Divendres de 09:00 a 14:00h

També També També També podràpodràpodràpodrà contactar contactar contactar contactar en en en en qualsevolqualsevolqualsevolqualsevol moment moment moment moment a través del correu electrònic: cseto@duransindreu.coma través del correu electrònic: cseto@duransindreu.coma través del correu electrònic: cseto@duransindreu.coma través del correu electrònic: cseto@duransindreu.com
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