Servei implementació LOPD

Serveis
LOPD

Assessoria per a l'adaptació
dels centres docents a la LOPD

Cospa&Agilmic posa a la vostra disposició un Servei jurídico-tècnic d'assessoria per a l'adaptació de les
activitats de Centres Docents a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.
El tractament de dades personals que es realitzen en els Centres Docents (dades d'alumnes, pares,
professors, etc.), cal que es dugui a terme d'acord amb uns criteris de màxima cautela i confidencialitat,
al que cal afegir una normativa especialment estricta i que ha de ser complerta a efectes d'evitar possibles
sancions.

Solució integral

Qualsevol necessitat d'actuació tècnica
posterior a l'auditoria legal, pot ser
coberta pel personal especialitzat de
Cospa&Agilmic.

Solució especialitzada

Quaranta anys d'experiència, ens
faciliten un gran coneixement del
sector educatiu, a efectes d'oferir la
solució més adequada a les necessitats
de cada Centre Docent.
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Solució personalitzada

Desplaçament d'un advocat
especialitzat al Centre Docent per a la
recopilació d'informació, posterior
lliurament de la documentació i
formació al personal.

Servei implementació LOPD
El Servei jurídico-tècnic d'assessoria de protecció de dades, inclou:

Informe de recomanacions

Document de Seguretat

- Estudi dels processos de recollida, emmagatzemament i
tractament de dades.

- Documentació amb les mesures tècniques i organitzatives
del Centre Docent, per complir amb la legislació.

- Redacció dels Avisos Legals a incorporar en tota la
documentació i papereria del Centre Docent.

- Mesures de seguretat aplicables a tractaments de dades
informatitzades i en paper.

- Tractament de dades de salut.

- Inventari dels recursos informàtics del Centre Docent.

- Elaboració dels contractes a firmar amb proveïdors.

- Declaració del personal amb accés a dades.

- Procediment intern per reconèixer els drets reconeguts en
la legislació.

- Anàlisi del sistema d'accés a dades personals.
- Propostes d'implementació del sistema de còpies de
seguretat.

Notificació de fitxers

Servei de manteniment anual

- Revisió dels documents de recollida de dades personals.
- Redacció de nous contractes amb proveïdors.
- Actualització del Document de Seguretat.
- Revisió de les notificacions a l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades o, quan procedeixi, a l'Agència autonòmica
corresponent.

- Notificació de la creació, modificació o supressió de fitxers
a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
- Notificació de la creació, modificació o supressió de fitxers,
si procedeix, a l'Agència autonòmica de Protecció de Dades
que correspongui.
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