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QUI SOM ASF CONSULTORS
ASF és una Consultora que des de 2003 i juntament amb
APLISER (APLICACIONS PONT I GR SL) estem especialitzats a
SOLUCIONAR a les empreses, entitats i als professionals tots els
problemes que genera l’actual legislació en matèria de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic. Tenim oficines a Barcelona i
Girona i col·laboradors a la
resta del país.
La nostra experiència amb
clients que manegen dades de
nivell de protecció ALT, ens
permet oferir la millor i més
completa solució per adaptarse de forma senzilla a la
Legislació vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic de LSSICE
34/2002.

QUE ES LA LSSICE (LLEI COMERÇ ELECTRONIC )
El 12 d'octubre del 2002 va entrar en vigor la LSSICE 34/2002, Llei de Serveis de la
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Aquesta Llei té molts àmbits
d'actuació, entre uns altres, afecta als titulars d'una pàgina Web, doncs els serveis
que presten a través d'ella, directa o indirectament formen part de l'àmbit de la
seva activitat comercial o professional, i per tant li reporten beneficis econòmics o
de promoció de la seva activitat.
També regula, entre altres coses i de forma expressa, les comunicacions
telemàtiques, és a dir l'enviament de correus electrònics i faxos.

A QUI AFECTA AQUESTA LLEI?
La Llei de Societat d'Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) s'aplica a totes les
activitats que es realitzin per mitjans electrònics i que tingui caràcter comercial o
persegueixin una fi econòmica. La LSSICE s'aplica tant a pàgines web en les quals
es realitzin activitats de comerç electrònic com a aquelles que subministrin
informació o ofereixin serveis de forma gratuïta per als usuaris, quan constitueixin
una activitat econòmica per al seu titular.
Oferim un servei integral i totalment especialitzat perquè els nostres clients puguin
donar compliment a la LSSI, de manera que les seves pàgines webs estiguin
totalment adaptades a la LSSICE:
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Adapta el teu web a la LSSI :

Servei adaptació bàsic WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnòstic previ de les obligacions de la seva empresa
Alta de fitxers en l'AEPD
Redacció de l'Avís Legal
Redacció de la Política de Privadesa
Anàlisi de Cookies usades a la web
Text informatiu per a Avís de Cookies
Redacció de la Política de Cookies
Xarxes socials
APPs ,Blogs
Certificat SOFSEGUR per la seva web

Preu Adaptació a
la LSSI: 179.-€

Servei adaptació venda online:
•
•
•
•

Preu Adaptació
Venda Online:
CONSULTAR

Composició de Formulari de Desistiment
Creació del Formulari de Reclamacions
Guia pràctica per realitzar campanyes de Màrqueting Online
Condicions generals de contractació.
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CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI D'ADAPTACIÓ LSSICE
A causa de l'ambigüitat que presenta la LSSICE en alguns aspectes, va ser
necessari realitzar una anàlisi profunda per experts en Dret en Noves Tecnologies
amb la finalitat de determinar l'aplicabilitat d'aquesta Llei, i que principalment es
concentra en els següents punts:
Alta de Dominis en el Registre: Segons dicta la
LSSICE "Els prestadors de serveis de la societat de
la informació" establerts a Espanya "hauran de
comunicar al Registre Mercantil" en "el termini
d'un mes des de l'obtenció, substitució o
cancel·lació del nom de domini o adreça
d'Internet", "almenys, un nom de domini o adreça
d'Internet". No dur a terme aquesta acció té una
sanció elevada. A més, "un prestador de serveis
pot ser qualsevol empresa que posseeixi una
pàgina web", amb el que, en aquests moments,
pràcticament totes les empreses es veuen afectades per aquesta primera acció.
Revisió i adequació dels contractes en el marc de limitació de
responsabilitat: Diferents articles de la LSSICE defineixen responsabilitats
concretes per a aquelles empreses proveïdores de serveis d'Internet o ISP (en les
quals s'inclouen, per exemple, qualsevol que ofereix un allotjament web o accés a
Internet). Aquesta actuació consisteix en l'adequació tant a nivell legal com a tècnic
amb tal de complir amb aquestes responsabilitats i prendre les "mesures
tecnològiques" necessàries, segons defineix la LSSICE.
Adequació de l'operativa de contractació i avís legal On-line: Diversos
articles de la LSSICE regulen la contractació per via electrònica. Obligacions formals
para les relacionis B2B i B2C. És necessari disposar dels Avisos Legals necessaris
dependents del tipus de transacció, que seran imprescindibles en cas de produir-se
litigis entre les parts contractants.
Adequació de les comunicacions comercials: Segons l'Art. 21 "queda prohibit
l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o
un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin
estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes".
Això implica la inclusió de diverses notificacions o modificacions en els enviaments
electrònics que realitzen les empreses, així com una gestió adequada d'aquests,
amb la finalitat de complir amb aquestes restrictives condicions.
Encreuament de LSSICE amb la LOPD: Tal com està redactat en el text de la
LSSICE, si es creua amb les disposicions de la LOPD quant a obligacions,
responsabilitats, infraccions i sancions, els riscos de sanció són molt elevats i les
quanties de les multes són acumulatives, d'aquí la importància d'analitzar ambdues
en conjunt i la seva influència concreta per a cada empresa en concret.
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IMPORTANTS SANCIONS PER EL INCOMPLIMENT:
La Llei de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç electrònic, en el seu
article 30 estableix les següents sancions per a les empreses que incompleixin els
principis establerts en la mateixa:

Asf consultors
aplicacions pont i Gri S.L.
Via Augusta,2 bis 5ª
08006 Barcelona
Tel 902.198.276 info@asfconsultores.com
C/ Rutlla, 43 Entr. 2ª
17002 Girona
Tel 972.206.013 girona@asfconsultores.net

MEMBRES DE:
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