Amb la finalitat de realitzar una primera avaluació i presentar-los una proposta que s’ajusti a les
seves necessitats, els sol·licitem complimentin el següent qüestionari.
Dades de contacte de la Mercantil/Professional
Nom/Raó Social: ........................................................................................................
Adreça: .......................................................................... Telèfon: ..........................
Àmbit d’Actuació/Activitat Principal: ..............................................................................
Persona de Contacte:..................................................................................................
Nivell de Seguretat de les Dades
Aquest es decideix en funció del tipus de Dades Personals que tractem, podent dividir-se en
tres nivells diferenciats. Si us plau, indiqui el nivell que s’adequa a la realitat de la seva
empresa tenint en compte que sempre preval el nivell més alt de seguretat a aplicar:
 Nivell Bàsic: Dades identificatives com son nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, etc.
 Nivell Mitjà: Dades econòmiques/financeres com son Hisenda Pública, serveis financers,
quan les dades permeten conèixer l’estatus social, infraccions administratives o penals, etc.
 Nivell Alt: Dades especialment protegides com son salut, ideologia, afiliació sindical, religió,
creences, origen racial o ètnic, vida sexual, etc.
Procedència de les dades
 El mateix interessat o el seu representant legal
 Altres persones físiques diferents de l’afectat o el seu representant legal
Fonts d’accés públic
 Cens promocional
 Guies de serveis de telecomunicacions
 Diaris i butlletins oficials
 Mitjans de comunicació
 Llistes de persones pertanyents a grups professionals
Altres
 Registres públics
 Administracions públiques

 Entitats privades

Procediment de recollida
 Enquestes o entrevistes
 Telèfon
 Correu postal

 Formularis o cupons
 Transmissió Electrònica de Dades/Internet

Suport utilitzat per a l’obtenció
 Suport paper
 Via telemàtica

 Suport informàtic/magnètic

Si l’empresa disposa de pàgina Web, indicar URL (adreça Web)

¿Disposen de Correu Electrònic?
¿Existeix una xarxa interna?
¿Disposen d'algun sistema de vídeo vigilància?
Relació d’equips informàtics
Descripció
Servidors de XARXA
Ordinadors Personals
Ordinadors Portàtils

 Sí
 Sí
 Sí

 No
 No
 No

Unitats
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Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades s’incorporaran a un fitxer, degudament inscrit en el Registre de Fitxers de la
Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sent el responsable SeInProDat Asesores, S.L., amb la finalitat d’atendre la seva petició de informació. Pot exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça assenyalada al present document.

Algunes definicions sobre conceptes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades:
DCP: Dades de Caràcter Personal
Qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables. Tota
informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus,
susceptible de recollida, registro, tractament o transmissió concernent a una persona física
identificada o identificable.
Es considerarà identificable tota persona de la qual la seva identitat pugui determinar-se,
directa o indirectament, en particular mitjançant un nombre d’identificació o un o varis
elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica,
cultural o social
Fitxer de dades personals
Tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, qualsevol que sigui la forma o modalitat
de la seva creació, emmagatzemar, organització i accés.
Tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles de conformitat a criteris determinats,
ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica
Fitxer Informàtic de DCP
S’entén per “Fitxer Informàtic”, a diferencia del llenguatge Tècnic Informàtic, el conjunt de la
Informació i no els fitxers Lògics que es puguin tenir. Per exemple: si la empresa disposa d’una
sola seu es podria considerar, llevat excepció, que disposa de 1 fitxer informàtic amb DCP.
Fitxer Documental de DCP
S’entén per “Fitxer Documental” tot conjunt estructurat de dades personals a mode de
documentació o suport paper, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional
o geogràfica.
Tractament de dades
Operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin la recollida,
gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de
dades que resulten de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.
Qualsevol operació o conjunt d’operacions, efectuades o no mitjançant procediments
automatitzats, i aplicades a dades personals, com la recollida, registre, organització,
conservació, elaboració o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per
transmissió, difusió o qualsevol altra forma que faciliti l’accés als mateixos, acarament o
interconnexió, així com el seu bloqueig, supressió o destrucció.
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