
SEGURETAT PROACTIVA

Què exigeix el RGPD? 

El RGPD descriu aquest principi com la 

necessitat que el responsable del 

tractament apliqui mesures tècniques 

i organitzatives apropiades a fi de 

garantir i poder demostrar que el 

tractament és conforme amb el 

Reglament. Aquest principi exigeix una 

actitud conscient, diligent i proactiva per 

part de les organitzacions enfront de 

tots els tractaments de dades personals 

que duguin a terme. 

 

INTEGRITAT DE LES DADES

Què exigeix el RGPD? 

El RGPD exigeix que s'ha de garantir la 

integritat de la informació

la seva recuperació en cas d'incidents i 

evitar els accessos no autoritzats a 

mateixa. 
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TRAÇABILITAT I REGISTRE

Què exigeix el RGPD? 

El RGPD exigeix als responsables 

capacitat de garantir la 

confidencialitat, integritat, 

disponibilitat i traçabilitat

permanents dels sistemes i serveis de 

tractament així com un registre 

d'activitats en els tractaments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTABILITAT 

Què exigeix el RGPD? 

El RGPD reconeix el dret a la 

portabilitat, que implica bàsicament que 

les dades personals de l’interessat s’han 

de poder transmetre directament d’un 

responsable a un altre, sense necessitat 

que siguin transmesos prèviament al 

propi interessat, sempre que 

tècnicament possible.  
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El RGPD exigeix als responsables 

capacitat de garantir la 

confidencialitat, integritat, 

disponibilitat i traçabilitat 

permanents dels sistemes i serveis de 

tractament així com un registre 

els tractaments. 

 

Per poder complir amb la traçabilitat ET

Seguretat permet realitzar un registre 

total dels accessos a aplicacions, arxius 

i navegació a Internet.  

 

Permet monitoritzar els fitxers als quals 

s'accedeix, els fitxers que es

suprimeixen, modifiquen, o creen. 

 

Permet saber quin usuari ha obert un 

programa, a quina hora, i a quina hora 

ho ha tancat. 
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ET-Seguridad permet la utilitat 

d’exportació d’informes de registre i 

configuració.  
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