AGPD
Q

uè és l’AGPD? L’AEPD (Agència Espanyola
de Protecció de Dades) és un ens públic
amb personalitat jurídica pròpia que
actua amb independència de les Administracions
Publiques en l’exercici de les seves funcions,
sota l’empara de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, (RDLOPD).
Les funcions de l’AEPD passen per informar de
tots els drets, promoure campanyes, emetre
autoritzacions, requerir mesures de correcció,
ordenar el cessament de tractament i cancel·lació
de dades, sancionar en cas d’il·legalitat, autoritzar
transferències de dades en matèria de seguretat i
control d’accés als fitxers.

L’Agència de Protecció de Dades vetlla pel
compliment del dret fonamental a la protecció de
dades, informació, accés, rectificació, oposició i
cancel·lació de dades personals. Agència La Nave
t’assessora i gestiona de manera professional
en tots els tràmits administratius del teu
negoci perquè dormis tranquil, complint amb la
normativa reguladora de la AGPD.
Beneficia’t de la nostra àmplia experiència en el
sector empresarial per estalviar-te córrer riscos
innecessaris. Avança’t i contacta amb nosaltres
al més aviat possible per disposar del servei més
competitiu del mercat. Tota la tramitació de la
AGPD per a la teva empresa es realitzarà amb
plena seguretat i confiança, per un cost realment
sorprenent que no podràs trobar fora de la nostra
agència.

Saps si la teva empresa compleix amb tots els
requisits de l’AEPD o si estàs al corrent de la
normativa reguladora de protecció de dades?
L’incompliment de la LOPD pot suposar una dura
penalització de la AGPD, mitjançant una multa
d’entre 60.000€ a 600.000€.
De debò, vols arriscar-te?
Estalvia temps i diners
amb el nostre servei de
gestoria professional.

Consulta’ns sense compromís!

els astronautes de la teva comunicació
comercial@agencialanave.com
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