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Circular 18/17 – 20 de juny de 2018 

 

Acord de col·laboració amb SEGURINFO, empresa d’assessorament en la 

protecció de dades 

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha establert un acord de 

col·laboració amb SEGURINFO, empresa consultora en matèria de Protecció de 

Dades i Servei de la Societat de la Informació.  

 

Com ja us vam informar a la circular 18/13 de 24 d’abril, el 25 de maig va 

començar a aplicar-se el Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) 

substituint la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. En aquest sentit, 

empreses, institucions i usuaris es veuen afectats d’una o altra manera per 

l’aplicació del nou reglament.  

 

L’acord de col·laboració amb SEGURINFO estableix unes tarifes especials per a 

tots els associats de les onze associacions membres de la Federació, les quals es 

detallen a continuació: 

TREBALLADORS PREU SERVEI DE RGPS MANTENIMENT 

0 – 5 175€ + IVA TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria mitjançant formulari on-line.  
- Consultoria mitjançant videoconferència 

(30 minuts) 
- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 
- Entrega de tota la documentació on 

line, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- 3 Consultes via e-mail.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost.  

99€ + IVA 

 

Manteniment* 

 

(opcional) 

6 – 10 225€ + IVA TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria mitjançant formulari on line. 

150€ + IVA 
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- Consultoria mitjançant videoconferència 
(30 minuts). 

- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc.) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 
- Entrega de tota la documentació on 

line, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- 5 Consultes via e-mail.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost. 

Manteniment* 

 

(opcional) 

11 – 20 325€ + IVA TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria in situ. 
- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc.) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 
- Entrega de tota la documentació on 

line, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- 7 Consultes via e-mail.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost 

225€ + IVA 

 

Manteniment* 

 

(opcional) 

21 – 30 425€ + IVA TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria in situ. 
- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc.) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 
- Entrega de tota la documentació in 

situ, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- 7 Consultes via e-mail.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost 

325€ + IVA 

 

Manteniment* 

 

(opcional) 

+30 550€ + IVA TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria in situ. 
- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc.) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 

375€ + IVA 

 

 Manteniment* 

 

(opcional) 
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- Entrega de tota la documentació in 
situ, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- 7 Consultes via e-mail.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost 

+ 50 A 

pressupostar 

TREBALLS A REALITZAR: 
- Auditoria in situ. 
- Assessorament en el compliment del 

Reglament General de Protecció de 
Dades.  

- Redacció de tota la documentació 
(clàusules, contractes, documents, 
autoritzacions, etc.) d’obligat 
compliment.  

- Revisió legal del Lloc Web (LSSICE) 
- Entrega de tota la documentació in 

situ, amb assessorament per la seva 
implementació al negoci.  

- Consultes via e-mail il·limitades.  
- Accés on line a tota la seva 

documentació.  
- Manteniment durant el primer any 

sense cost 

A pressupostar 

 

Manteniment* 

 

(opcional) 

 

 

Adjunt a aquesta circular trobareu un fulletó informatiu de l’empresa SEGURINFO i 

la nostra circular 18/13 on s’explica en què consisteix el nou Reglament.  

 

En el cas que estigueu interessats en què SEGURINFO us dugui a terme 

l’assessorament en protecció de dades, us podeu posar en contacte amb nosaltres i 

enviarem la vostra petició a SEGURINFO.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us pugui sorgir.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 
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