
  

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Benvolgut client,  

Amb aquesta carta t’informem que el 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament 
Europeu de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell (UE 2016/679) amb 
l’objectiu d’adaptar la protecció de dades a l’era digital i oferir un major grau de control sobre 
la informació privada que es facilita a tercers. 

Així doncs, ens trobem davant d’una important modificació legislativa de gran envergadura, 
tant pel que fa al contingut com a l’àmbit territorial d’aplicació (UE), que implica l’ús de noves 
metodologies de treball, noves obligacions i uns enfocaments diferents als establerts per l’actual 
Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 

A partir del 25 de maig de 2018, el Reglament Europeu de Protecció de Dades serà d’aplicació 
obligatòria a tots els països membres de la UE, i a Nexica | Econocom, hem estat treballant per 
tal d’adaptar-nos als protocols RGPD i implantar-los de la forma més efectiva, eficient i pràctica 
possible per tal de no interferir en el teu negoci. 

Com a client nostre, Nexica | Econocom gestiona o accedeix a les dades de la teva entitat. 
Per aquest motiu, Nexica | Econocom ha implantat les mesures de seguretat necessàries per 
controlar i protegir aquestes dades i vetllar al mateix temps perquè es compleixin els requisits 
establerts pel Reglament. En aquest sentit, volem informar-te sobre els protocols introduïts en 
relació amb la protecció de les teves dades, que són els següents: 

 

 Gestió d’accés d’usuaris (Nexica | Econocom) 

 Gestió de privilegis d’usuaris (Nexica | Econocom) 

 Gestió periòdica de backup  

 Tasques periòdiques de revisió tècnica 

 Controls físics d’accés (Oficina i CPD) 

 Formació/conscienciació dels usuaris 

 Auditories jurídic/tècniques periòdiques 

 Subministrament ininterromput d’energia 

 Antivirus gestionat (Nexica | Econocom) 

 Digitalització documental 

 
Volem agrair-te la confiança que has fet a Nexica | Econocom i al personal que forma part 

d’aquest projecte, el qual té per objectiu oferir els millors serveis als nostres clients i vetllar per 
tal que es compleixi la normativa legal vigent, en especial, en matèria de protecció de dades 
personals. 

Si tens qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça 
rgpd@nexica.com.  

Atentament, 
 
La Direcció. 
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