
GFM Servicios, 10 urte baino gehiagoko esperientzia duen enpresa da, datuen

babesean eta informazioaren segurtasunean espezializatutakoa, eta DBAO-RGPD

UE 2016/679 Arautegi Berrira egokitzen lagunduko dizugu. Informazioaren

Segurtasunari buruzko Zerbitzuak eskaintzen ditugu. LSSICErekin erlazionatutako

zerbitzuak. Zure webgunea eguneratzen eta legeztatzen dugu. Corporate

Compliance Program izenekoan (Delituen prebentzio programa) espezialistak gara.

 

NOR GARA?

Zure beharretarako soluzio egokiak bilatzen ditugu, modu profesionalean eta

errazean. Ezagutu itzazu hobeto gure abantailak, sartu eta kudeatu erraz zure

enpresaren Datuen Babesari eta Informazioaren Segurtasunari buruzko guztia.

Jaso ezazu gure zerbitzu profesionalei buruzko informazioa. Atsegin

handiz emango dizugu aholkularitza DBAO-RGPD betetzeari buruzko gai

guztietan.

EZAGUTU ITZAZU
GURE ZERBITZUAK

DATUEN BABESA.

BAIMEN KUDEATZAILEA.

DOKUMENTU KUDEATZAILEA.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA..

 

 

 

 

telefonoa: 948 152 929
gfmservicios@gfmservicios.com

www.gfmservicios.com
www.gfmlopd.com

www.consentimientos.com

Pauso bat aurretik

EGFMn, zerbitzuak goi mailako koalifikazioa eta urte askoko esperientzia

duten kontsultoreen eskutik jasotzearen bermea izango duzu. Asko dira

aurrera eraman ditugun kasu arrakastatsuak eta lanak, eta horietan guztietan,

bakoitzaren beharren arabera, badakigu zein den soluzio egokia eta zelan jarri

indarrean. 

http://www.gfmservicios.com/
http://www.gfmservicios.com/


DATUEN BABESA

orrialdea 2

2. Presentziazko kontsultoretza. Erabiltzaileentzako

gune pribatua eta DBAO-RGPD online kudeaketa barne.

3. Zure enpresa Europako arautegira eta Espainiako

legedira egokituko dugu. 

4. Arautegi berrian espezializatutako kudeaketa

plataforma.

5. 'In cloud' Dokumentu Kudeatzailea (bezeroak

informazio guztia modu seguruan eta zifratuan gordeko

du).

6. Beharrezko lege dokumentazio guztia prestatuko

dizugu:

 

 

 

1. Datuen Babeserako Ordezkaria.

2. Presentziazko kontsultoretza. Erabiltzaileentzako

gune pribatua eta DBAO-RGPD online kudeaketa

barne.

3. Auditoretzak.

4. Ziurtapena.

5. Gertakarien kudeaketa eta Kontrol Agintaritzari

jakinaraztea.

6. ARSOL protokoloen kudeatzailea eta kudeaketa.

7. Segurtasun protokoloen, prozesuen eta neurrien

ezarpena berrikustea.

8. Ezarpena eguneratzea eta egiaztatzea. Arriskuen

azterketa.

9. Dokumentu Kudeatzailea.

10. Baimen Kudeatzailea.

 

URTEKO MANTENTZE-ZERBITZUAK

LSSI-CE KONTSULTORETZA 
(E-PRIVACY)
Zerbitzu integrala eskaintzen dugu, zure webgunea

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza

Elektronikoaren Zerbitzu Legera modu eraginkorrean

egokitzeko. Web egokitzapen eta mantentze

zerbitzuak.

Datuen Babeserako Ordezkaria izendatuz.

Datuen Babeserako Ordezkaria izendatuz.

Arriskuen azterketa edo, hala denean, eraginaren
ebaluazioa.

Segurtasun neurriak berrikusiz eta egokituz.

Segurtasun hausturak jakinaraziz.

Zure enpresa DBLO-LOPDra eta DBAO-RGPD UE

016/679 berrira egokitzen lagunduko dizugu, hauen

bitartez:

DBAO-RGPD BETETZEN DUEN PLATAFORMA
BERRIA
GFM Servicios-en urteak daramatzagu gure bezeroak

Europako (UE)  2016/679 arautegi berrira egokitzeko lanean.

GFMn garatu dugun plataforma berriarekin, gure bezero

guztiek %100 beteko dute DBAO-RGPD, hauen bitartez:

 

*Pribatutasun politika guztiak egitea, DBAO-

RGPDren informazio printzipioa betez.

*Eskubideen arreta kontratzea eta protokoloak

egitea.

E-Privacy dokumentazioa.

 

 

1. DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIA
CUE 2016/679 Arautegiaren 37. eta 39. artikuluak

betetzen ditugu Betebehar hauek ditu:

-Arduradunari informazioa eta aholkularitza ematea.

-Betetzea gainbegiratzea.

- EIPDean aholkularitza ematea eta horren aplikazioa

gainbegiratzea.

-Kontrol agintariarekin lankidetzan aritzea eta

harremanetarako puntua izatea.
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BAIMEN KUDEATZAILEA

Online kudeaketa. Enpresako Erabiltzaileen sarrera anitzak.

Gertakarien kudeatzailea. ARSOL Protokolo kudeatzailea.

Derrigorrezko lege dokumentazio kudeatzailea; kontratuak,

klausulak, erregistroa. Tratamendu jarduerak, EIPD...

Arriskuen azterketak. LSSI, lege oharrak. 

HTTPS sistemak SSL/TLSen oinarritutako zifratua erabiltzen

du, informazio sentsible trafikorako HTTPprotokoloa baino

egokiagoa den kanal zifratua sortzeko (horren zifratze maila

urruneko erbitzariaren eta bezeroak erabilitako

nabigatzailearen mende dago).

ONLINE PLATAFORMA
Segurtasunari ematen diogu lehentasuna

Dokumentu Kudeatzaileak, zure enpresarentzat modu pertsonalizatuan egindako dokumentazioa

aurkituko duzun plataforma da: eguneratzeko bidalitako politikak, klausulak, kontratuak eta

fitxategiak. Horrela, Datuen Babesari buruzko dokumentazioa bilduta eta antolatuta egongo

da. GFM, formularioak egokitzeaz, mekanismoak eta prozedurak eskubideak gauzatu ahal izateko

moldatzeaz, arduradunek behar adinako bermeak eskaintzen dituzten baloratzeaz eta pribatutasun

politika egiteaz ere arduratuko da.

DOKUMENTU KUDEATZAILEA

GFMren Baimen Kudeatzaileak gure bezero guztien, bezero

potentzialen, langileen eta erabiltzaileen informatutako

berariazko baimenak jasotzeko aukera ematen du, funtsezko

eskubideen arretaren kudeaketa barne, hauen bitartez:

webguneak (URL desberdinak), intranet korporatiboa, estraneta,

app-ak, enpresako sare sozialak, online merkataritza, ziurtapen

elektronikoa, kontratu ziurtatuen bidalketarekin, baimen guztiak

kudeatzeko eta hauen bitartez filtratzeko aukera ematen duten

datu baseak:

-Bidalitako baimenak.

-Sinaduraren zain dauden baimenak.

-Ziurtatutako baimenak.

-Baimendutako helburuetarako baimenak.

-Ziurtagirien saldoa.

Baimenek ziurtapen elektronikoa eramango dute, eta

horrek haien egiazkotasuna modu juridikoan balioztatzeko

aukera emango du. DBAO-RGPD UE 2016/679 betetzen

duen tresna da,

erabateko baliozkotasun juridikoa duena, eta 

 ezeroarentzat erabat pertsonalizagarria, DBAO-RGPDa

%100ean betez, hauen bitartez:

AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Datuen babesarekin erlazionatutako kontsultei, gertakariei, eta bestelako alderdiei buruzko aholkularitza

ematen diegu gure bezeroei.

Corporate Compliance Program: Enpresarako alderdi juridikoan zerbitzu integrala eskaintzen duen

Barrero Abogados bulegoarekin dugun lankidetzaren bitartez. Corporate Compliance Program izenekoan

(Delituen prebentzio programa) espezialistak.



ESPEZIALISTAK HAINBAT SEKTORETAN

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

ZERBITZUAKKIROLA ETA OSASUNA
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Espainiako, Autonomia

Erkidegoetako eta

probintzietako kirol federazioak

Gizarte arloko kirol taldeak

Futbol taldeak.

Gimnasioak eta kirol eta kultur

zentroak.

Klnikak eta osasun kabineteak.

Egoitza geriatrikoak eta

bestelakoak.

Enpresa aholkularitzak.

Abokatu bulegoak.

Auditoreak.

Kalitate eta I+G kontsultoretzak.

Auditoreak eta ziurtatzaileak.

Publizitate eta komunikazio

enpresak.

Artekaritzak.

Osasun aseguru konpainiak..

INDUSTRIA

OSTALARITZAINFORMATIKA

Softwarea garatzen duten

enpresak.

Web diseinuak.

Hardware mantentze lanak.

Bideo-jokoen garapena.

Online denden garapena.

Hotelak.

Jatetxeak.

Tabernak.

Kafetegiak.

Fabrikazio eta banaketa enpresak

Nazioarte mailakoak.

Logistika eta garraioa.

Online zerbitzuak eta aplikazioak

komertzializatzen dituzten

enpresak.

HEZKUNTZAASEGURUAK

Udalak.

Mankomunitateak.

Kontzejuak.

Ikastetxeak.

Irakaskuntza eskolak

Akademiak.

 
telefonoa: 948 152 929

gfmservicios@gfmservicios.com
www.gfmservicios.com

 

http://www.gfmservicios.com/

