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Certificat de compliment amb la normativa en matèria de 
protecció de dades de “ATENEU BARCELONÈS” 

 
 

Introducció 
 
“ATENEU BARCELONÈS”, amb NIF G-08478232, i domicili a Carrer de la Canuda, 6, 08002 
Barcelona, encarrega, al desembre de 2019, a la mercantil “SeInProDat Asesores, S.L.”, amb 
NIF B63745830, i amb domicili a C/Aribau 278, 1º-1ª, 08006 de Barcelona, els treballs 
d’Auditoria i Adequació Jurídica en l’àmbit normatiu del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei 
Orgànica 3/18 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, 
i altra normativa complementaria, així com la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i 
del Comerç Electrònic (L 34/2002). El Reglament General obliga el responsable del tractament 
a establir les mesures de protecció adequades para garantir un nivell de risc adequat en funció 
de la tipologia de dades tractades, així com els riscos que puguin comportar el tractament 
realitzat als drets i llibertats dels interessats. 
 
En el procés d’Adequació s’han observat la totalitat d’aspectes indicats en el Reglament General, 
posant especial atenció en informar els interessats de les finalitats previstes pel tractament de 
les seves dades, la proporcionalitat de les dades amb les finalitats previstes, les possibles 
cessions a terceres persones, les categories de dades tractades, les categories d’interessats, els 
perfils realitzats, el termini de conservació i les bases de legitimació del tractament. També s’ha 
comprovat la correcció de la informació atorgada els interessats en relació als tractaments 
realitzats. 
 
També s’han analitzat els possibles riscos pels drets i llibertats dels interessats que puguin 
suposar els tractaments realitzats, atenent no només els aspectes indicats anteriorment, sinó 
també el volum de dades tractades i les transferències de dades realitzades, en especial si 
aquestes transferències són realitzades a cessionaris ubicats en països fora de la Unió Europea. 
 
 

Conclusió 
 
Una vegada revisades les categories de dades i tenint en compte la mena de tractament efectuat, 
així com les seves finalitats i altres aspectes indicats, “SeInProDat Asesores, S.L.” manifesta i 
certifica que “ATENEU BARCELONÈS” compleix amb l’actual normativa del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de 
Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i 
garantia dels drets digitals, i altra normativa complementaria, així com la Llei de Serveis de la 
Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (L 34/2002), atenent les disposicions legals 
establertes en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
A Barcelona, març de 2020 

 


