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1.- Responsable, delegat i coordinador de benestar i protecció 

La “Política de protecció de dades personals” pretén donar compliment al Reglament (UE) 
núm. 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals.  

Per tal de garantir que el nostre centre educatiu sigui un espai segur i compromès en el 
tractament de les dades personals és necessari determinar amb claredat qui és el 
Responsable del Tractament, qui és el Delegat/da de Protecció de Dades i qui realitza les 
funcions de Coordinador/a de Benestar i Protecció de l’Alumnat. A més a més, caldrà 
comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades la identitat del Delegat/da de Protecció de Dades de MARTIN 
ANDORRA, S.L. tot indicant la seva adreça electrònica de contacte. Mitjançant la 
determinació de responsabilitats s’aconsegueix una gestió òptima i eficient que permet 
garantir el dret de protecció de dades personals al Col·legi Santo Tomás. 

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, pública o privada, que 
decideix sobre la finalitat, contingut i ús de de les dades personals, bé per decisió directa 
o perquè així li ve donat per una norma legal. 
- Responsable del Tractament: MARTIN ANDORRA, S.L. 

Els centres docents estan obligats a designar un Delegat o Delegada de Protecció de 
Dades en els supòsits recollits en l'article 37 del Reglament General de Protecció de 
Dades i, en tot cas, quan ofereixin ensenyaments en qualsevol dels nivells establerts en la 
legislació reguladora del dret a l'educació, així com les Universitats públiques i privades, 
conforme l'estipula l'article 34.1 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals. 
- Delegat de Protecció de Dades: Director/a 

La Llei Orgànica 8/2021 de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la 
Violència recull en el seu article 35.1 que tots els centres educatius on cursin estudis 
persones menors d'edat hauran de tenir un Coordinador o Coordinadora de Benestar i 
Protecció de l'Alumnat, que actuarà sota la supervisió de la persona que ostenti la 
direcció o titularitat del centre. 
- Coordinador de Benestar i Protecció de l’Alumnat: Cap d’Estudis 

2.- Pla de contingència intern 

L’objectiu del pla de contingència és garantir la continuïtat de les activitats i facilitar 
l’assegurament, la confidencialitat i la integritat de les dades personals i de la informació, 
així com dels equips i actius que la processen. 
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Àmbit d’aplicació 
El pla de contingència fa referència al conjunt d’actius de MARTIN ANDORRA, S.L. en 
especial als sistemes informàtics (hardware y software), suports documentals, 
infraestructura i personal. 

El pla de contingència ha d’aplicar-se amb anterioritat a la materialització d’un incident de 
seguretat, durant l’incident i amb posterioritat, a fi de recuperar el funcionament normal 
de l’organització. 

Aquest pla es complementa amb l’avaluació de riscos i el registre d’equips i inventaris, els 
quals s’han tingut en compte per l’elaboració d’aquest document, així com amb la resta 
de polítiques internes de l’organització. 

Mesures preventives 
MARTIN ANDORRA, S.L. ha dissenyat i implementat les següents mesures de seguretat 
per mitigar els riscos i evitar un incident de seguretat en matèria de protecció de dades: 
- Política d’emmagatzematge segur de les dades personals  
- Política de xifrat de la informació 
- Política de control d’accés a les dades personals 
- Política d’actualització de software y hardware 
- Política de denúncies internes 
- Política de destrucció i reutilització d’equips i suports  
- Política de formació en protecció de dades 
- Política de trasllat de suports 
- Política de còpies de seguretat 
- Política d’ús adequat d’internet i xarxes wifi 
- Política d’ús de contrasenyes 

Mesures de contenció 
En cas de produir-se un incident de seguretat, MARTIN ANDORRA, S.L. ha establert les 
següents mesures per contenir l’incident i evitar majors conseqüències: 
- Impedir l’accés a l’origen de l’incident de seguretat: Sempre que sigui possible ha 

d’impedir-se l’accés al domini, connexió, equip, port, actualització o origen de l’incident 
de seguretat per bloquejar-se l’atac. 

- Canviar totes les credencials d’accés a informació privilegiada: S’han de suspendre les 
credencials i, en cas de ser necessari, canviar-les o fer que els usuaris ho facin d’una 
forma segura. 

- Còpia del sistema (clonat): Realitzar còpies bit a bit del disc dur i analitzar la còpia per 
mitjà d’eines forenses a fi de determinar l’origen i l’abast de la incidència. 

- Aïllar el sistema: Aïllar el sistema per revelar les dades amb la finalitat de realitzar 
l’anàlisi pertinent. 

- Eliminació de les dades divulgades: En cas que les dades personals s’hagin divulgat, 
sol·licitar que s’eliminin aquestes dades personals. 

- Control de difusió de les dades filtrades: Especialment quan les dades personals siguin 
sensibles s’haurà de realitzar una vigilància de la seva difusió en llocs web i xarxes 
socials. 
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Mesures d’erradicació 
Finalment, una vegada contingut l’incident, han de prendre’s les mesures necessàries per 
l’erradicació completa del mateix. MARTIN ANDORRA, S.L. ha establert les següents 
mesures: 
- Definició d’un procés de desinfecció: Aquest procés ha de basar-se en firmes, eines, 

noves versions/revisions de software… Abans d’implementar-se s’ha de provar que el 
procés funciona adequadament i assegurar que no es produiran danys en els serveis i 
en les dades personals. 

- Comprovació de la integritat de totes les dades personals emmagatzemades al 
sistema: S’ha de realitzar mitjançant un sistema que garanteixi que les dades personals 
no han sigut modificades, prestant especial atenció als arxius executius del sistema. 

- Revisió de les actualitzacions i antivirus. 
- Anàlisi amb antivirus de tot el sistema. 
- Restaurar les connexions i els permisos: Ha de realitzar-se de forma gradual, 

especialment ha d’assegurar-se la integritat dels accessos remots. 

Informe i notificació de l’incident 
L’incident i tot el procés de recuperació ha de quedar documentat a fi de poder 
comunicar-ho a les persones interessades així com poder elaborar un informe que analitzi 
la situació i permeti obtenir conclusions per revisar el pla de prevenció. 

És important obtenir evidències de tot l’esdevingut que puguin ser utilitzades com a 
prova en procediments sancionadors i judicials. 

Durant el transcurs de l’incident i la seva posterior solució ha de mantenir-se la 
comunicació entre el responsable de seguretat i la gerència de la organització. És 
recomanable realitzar un informe que contingui els següents punts: 
- Descripció de l’incident: abast i impacte 
- Controls preventius existents 
- Mesures de resposta preses i el seu impacte en la resolució de l’incident. Accions per la 

prevenció de futurs incidents 
- Probabilitat de que l’incident es repeteixi davant una casuística igual 
- Mesures de detecció aplicades 
- Registre de comunicacions durant la resposta a l’incident 

Ha de recordar-se que, al marge de la implantació d’aquestes mesures i de la 
documentació del procés, ha de notificar-se l’incident a l’autoritat de control competent. 
L’article 33 del RGPD estableix que la notificació de les violacions de seguretat que afectin 
a dades personals ha de realitzar-se sense dilació indeguda i, de ser possible, com a 
màxim 72 hores desprès de la seva detecció, a menys que sigui improbable que 
constitueixi un risc pels drets i llibertats de les persones físiques. 

El més recomanable és comunicar l’incident a l’autoritat de control durant les 72 hores 
següents a la seva detecció, ja que posteriorment es podran realitzar notificacions 
complementàries que aclareixin tot allò que no s’hagués pogut comunicar a la notificació 
inicial. 
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Així mateix, en cas que l’incident pugui comportar un alt risc pels drets i llibertats de les 
persones físiques, s’haurà de comunicar als afectats l’incident sense dilació indeguda, tal i 
com estableix l’article 34 del RGPD. 

3.- Política d’actualització de software i hardware 

En compliment de les polítiques de seguretat de la informació i de protecció de dades, 
MARTIN ANDORRA, S.L informa els treballadors/es que hauran d'actualitzar els equips de 
sistemes de la informació amb una periodicitat, com a mínim, semestral. 

Els sistemes han d'estar actualitzats a l'última versió disponible i les actualitzacions 
sempre han de ser lliurades pels fabricants per motius de seguretat. D'aquesta manera, 
MARTIN ANDORRA, S.L., assegura als seus treballadors que els seus equips informàtics 
no estaran exposats a riscos. Més concretament s'han implementat les següents mesures: 
- Determinar el software què ha de ser actualitzat. 
- Determinar quan i quines actualitzacions s'han d'instal·lar. 
- Provar les actualitzacions i realitzar un registre. 
- Configurar un sistema d'alertes. 
- Recomanable aplicar actualitzacions automàtiques. 
- En l'actualització manual les fonts on s'obté el software ha de ser de confiança. 
- Els serveis contractats a tercers, han d'estar actualitzats. 
- En el moment que el software quedi obsolet i sense suport oficial per part del 

fabricador, deixarem d'utilitzar-lo. 
- Revisar l'existència d'actualitzacions per al nostre software i realitzar procediments que 

admetin que aquestes actualitzacions s'instal·lin en els equips de forma segura.  

4.- Política d’emmagatzematge segur de dades 

Per realitzar la present política s’ha pres com a referència, a més de la normativa de 
protecció de dades, la norma ISO/IEC 27040:2015, que al·ludeix a l’emmagatzematge 
segur de les dades, tenint com a objectiu prestar atenció als riscos, ajudar a les 
organitzacions en un millor assegurament de les seves dades emmagatzemades i 
proporcionar una base per l’auditoria, el disseny i la revisió dels controls de seguretat de 
l’emmagatzematge. 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha establert una política d’emmagatzematge segur de les dades 
personals amb la finalitat de garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de 
les dades personals emmagatzemades per l’organització. 

La informació de l’organització pot ser emmagatzemada en els següents sistemes: 
- Documentació en suport paper  
- Emmagatzematge local 
- Servidors d’emmagatzematge en xarxa  
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- Sistemes de còpies de seguretat  
- Dispositius externs 
- Serveis d’emmagatzematge al núvol 

Documentació en suport paper 
Per la documentació en paper s’han de prendre les següents mesures de seguretat: 
- Els documents han de ser emmagatzemats en llocs tancats per mitjà de clau o altres 

sistemes que obstaculitzin la seva obertura. 
- Quan els documents es trobin fora de la zona d’arxiu per ser necessària la seva 

utilització, la persona que es trobi a càrrec dels documents haurà de vetllar per que les 
persones no autoritzades no tinguin accés als documents. 

- Queda expressament prohibit mantenir els documents de forma desendreçada a 
l’escriptori o lloc de feina. Se seguirà una política de taules netes. 

Emmagatzematge local 
Per l’emmagatzematge local de dades personals s’ha establert el següent: 
- Ús de contrasenyes segures. 
- En els equips locals únicament s’emmagatzemaran les dades de forma temporal. 
- Xifrat de la información en cas de ser necessari. 
- Queda prohibit expressament l’emmagatzematge de documents personals, arxius de 

música o fotografies en l’equip de treball. 

Servidors d’emmagatzematge en xarxa 
Per l’emmagatzematge a la xarxa corporativa es prendran les següents mesures: 
- Ús de contrasenyes segures o claus criptogràfiques.  
- Utilització de tallafocs. 
- Utilització de sistemes IDS (Intrusion Detection System).  
- Xarxa Privada Virtual (o VPN). 
- Encriptació SSL/TLS. 

Sistemes de còpies de seguretat 
Les còpies de seguretat es regiran pel disposat a la Política de còpies de seguretat de 
MARTIN ANDORRA, S.L. 

Dispositius externs 
Respecte als dispositius externs com poden ser els USBs o CDs, no es permet 
emmagatzemar en ells dades personals degut a que són especialment susceptibles a la 
pèrdua d’informació. 
Serveis d’emmagatzematge al núvol 
El servei d’emmagatzematge al núvol ha de ser escollit en atenció a les seves mesures de 
seguretat. En la mesura del possible, les dades personals s’encriptaran o anonimitzaran a 
fi d’evitar que la informació es comuniqui a tercers. 

Així mateix, s’hauran de controlar els accessos al núvol mitjançant usuari i contrasenya. 
Queda prohibit expressament que els treballadors donin accés a l’emmagatzematge del 
núvol a persones alienes a l’organització. 
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5.- Política d’exercici de drets 

D'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els interessats 
podran sol·licitar, al responsable o corresponsables si hi hagués, els següents drets: 
- Dret d'accés. 
- Dret de supressió, conegut com a dret a l'oblit. 
- Dret de ratificació. 
- Dret a la limitació en el tractament. 
- Dret a la portabilitat. 
- Dret d'oposició. 
- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, en la qual s'inclou 

l'elaboració de perfils. 

El responsable del tractament o DPO, haurà d'actuar de forma diligent en la resolució de 
l'exercici dels drets descrits anteriorment, en la forma i el termini que es determinen per a 
fer-lo. L'omissió en la resposta als drets comporta greus sancions per a qui estigui obligat 
a fer-ho. 

A la present política general es regulen els aspectes a tenir en compte en el procediment 
de l'exercici de drets per part del responsable o delegat de protecció de dades. 

Sol·licitants dels drets 
D'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, els drets descrits es 
podran exercir directament per l'interessat, o per mitjà d'un representant legal o voluntari 
designat degudament per l'interessat. 
La sol·licitud dels drets sempre haurà de ser atesa pel responsable o delegat de protecció 
de dades, no obstant això podrà ser denegada, degudament justificada, quan a la 
mateixa no s'acrediti qui és la persona que ho sol·licita. 

Procediment en l'exercici dels drets 
El cost del procediment per a l'exercici dels drets serà en principi gratuït, a excepció que 
comporti manifestacions infundades o excessives, i amb un component reiterat, on el 
responsable, d'acord amb els articles 12 i següents del RGPD, podrà obrar un cànon 
raonable en funció dels costos afrontats per a donar resposta a la referida sol·licitud. 
El responsable del tractament adquireix la càrrega de la prova per a demostrar i justificar 
el caràcter infundat o excessiu de la sol·licitud. 

El procediment que ha adoptat l'empresa és el següent: 
- S'haurà de dirigir la comunicació al responsable a través de qualsevol mitjà posat a la 

disposició dels interessats i que prèviament ha estat informat. 
- A títol informatiu, la referida comunicació per part dels interessats ha de contenir com a 

mínim les següents dades: nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del D.N.I. o N.I.E., i 
si escau, si es realitzés a través de representant, el D.N.I. del mateix i el document que 
acrediti la representació, descripció de la petició detallada en què es concreta la 
sol·licitud, adreça electrònica a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant. 
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- El termini per a respondre a les consultes dels afectats deu ser el menor temps possible 
des de la recepció de la sol·licitud, amb un màxim d'un mes i la possibilitat de 
prorrogar-se dos mesos més en el cas de ser necessari, tenint en compte la complexitat 
de la mateixa i el nombre de sol·licituds rebudes. 

6.- Política d’informació dels interessats 

Al capítol III, secció 2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades assenyala la 
importància de la informació, concretament en els articles 13 i 14. 

Per a realitzar la present política s'ha pres com a referència, a més de la normativa en 
protecció de dades, la norma ISO/IEC 27001 en matèria de seguretat de la informació. La 
citada norma, esmenta l'adequada comunicació i seguiment de la informació. A més, 
implementa un sistema de reconeixement de riscos basat en els controls de la norma ISO/
IEC 27002 que identifica les amenaces de la seguretat de les dades personals i de la 
informació que es tracta en l'empresa. 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha adequat una política o protocol per a donar compliment a 
l'obligació d'informar els interessats sobre les circumstàncies relatives al tractament de les 
seves dades en el moment en què se sol·liciti, en virtut del principi de transparència. En el 
cas que les dades no s'obtinguin del propi interessat, per obtenir-se d'alguna cessió 
legítima, o de fonts d'accés públic, el responsable informarà les persones interessades 
dins d'un termini convenient, però en qualsevol cas: 
- Abans d'un mes des que van rebre les dades personals 
- Abans o en la primera notificació amb l'interessat 
- Abans que les dades personals s'hagin notificat a altres destinataris 

Aquesta informació s'ha de dur a terme sense obligació de requeriment, amb un 
llenguatge clar i senzill, de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés. El 
responsable haurà de poder autenticar amb posterioritat que la informació ha estat 
realitzada. 

L'empresa procedirà a la recollida de dades mitjançant els següents mètodes: 
- Formularis en paper 
- Navegació o formularis Web  
- Dades d'activitat personal  
- Entrevista telefònica 
- Registre d'aplicacions mòbils 

D'altra banda, les comunicacions a l'interessat sobre dades ja disponibles, o tractaments 
addicionals, poden fer-se arribar mitjançant els següents mètodes: 
- Correu postal 
- Notificacions emergents en serveis i aplicacions  
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- Missatgeria electrònica 

7.- Política d’us adequat d’internet i xarxes wifi 

Els treballadors/es han de procurar un ús segur d'internet i les xarxes wifi, informant en tot 
cas el responsable o delegat de protecció de dades de qualsevol incidència que pugui 
comprometre la seguretat del sistema i de les dades de caràcter personal. 

Els treballadors/es tenen prohibit expressament l'accés a pàgines web que suposin una 
activitat il·legal, o de contingut no relacionat amb el treball, així com també l'accés a 
pàgines de dubtosa procedència. 

Els treballadors/es quan utilitzin els equips i dispositius de l'empresa fora del centre de 
treball tenen prohibit connectar-se a xarxes wifi públiques o d'accés gratuït. 

Algunes de les mesures de seguretat que s'han d'adoptar per a protegir les xarxes wifi 
són: 
- Canviar la contrasenya de l'encaminador que ve per defecte per una contrasenya 

segura. 
- Assignar el sistema de seguretat o d'encriptació WPA2. 
- Modificar el nom de la xarxa wifi o el SSID que habitualment ve assignat per defecte. És 

recomanable substituir-ho per un nom que no reveli la identitat de l'organització. 
- Verificar els dispositius connectats a la xarxa wifi a fi d'evitar la connexió de dispositius 

aliens a l'organització. 

8.- Política d’ús de contrasenyes 

MARTIN ANDORRA, S.L. posa a la disposició dels treballadors de l'empresa una política 
de contrasenyes segura, amb la finalitat de custodiar la informació confidencial i les dades 
personals, els quals es destinen al desenvolupament de l'activitat de l’empresa. 

Els treballadors accedeixen als recursos informàtics propietat de l'empresa o aquells 
personals destinats a l'àmbit laboral per mitjà de contrasenyes personals, úniques i 
intransferibles. Les referides contrasenyes han de ser protegides i l'empresa implementa 
la següents mesures: 
- Les contrasenyes han de ser personals i intransferibles, i per això, és imperatiu que les 

mateixes mai siguin compartides amb altres persones, a excepció de situacions 
justificades prèvia comunicació a aquest. 

- A la creació de les contrasenyes, els treballadors han de crear una contrasenya segura. 
De manera general, les mateixes han de contenir una sèrie de condicions, és a dir, un 
mínim de vuit caràcters, lletres majúscules, minúscules, i números i/o caràcters 
especials. 

- Les contrasenyes es canviaran, com a mínim, una vegada cada any, passat aquest 
període s'han de canviar amb la finalitat de mantenir la seguretat. 
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Aquesta política ha de ser complerta i coneguda per tots els treballadors i integrants de 
l’empresa. A més, l’empresa podrà actualitzar-la de forma contínua per a complir amb la 
normativa aplicable en seguretat de la informació. 

9.- Política de control d’accés a dades personals 

La present política s’ha redactat en atenció a la normativa de protecció de dades i a la 
norma ISO 27002:2005 de bones pràctiques per la gestió de la seguretat de la 
informació. 

L’objectiu d’aquesta política és impedir l’accés no autoritzat a les dades personals, 
garantint així la seguretat i confidencialitat d’aquestes. 

Mesures implementades 
MARTIN ANDORRA, S.L. ha establert les següents mesures de seguretat: 
- Els empleats només tindran accés a aquells recursos i dades que necessitin pel 

desenvolupament i compliment de les seves funcions. 
- Es determinarà la relació d’usuaris i els accessos autoritzats per cadascun d’ells en un 

registre de personal. 
- S’han establert mecanismes per evitar que una persona accedeixi a dades diferents de 

les autoritzades mitjançant procediments d’identificació i autentificació com un sistema 
d’usuaris i contrasenyes. 

- Queda expressament prohibit compartir contrasenyes i/o escriure les contrasenyes en 
un lloc visible. 

- Únicament les persones autoritzades podran concedir, alterar o anul·lar les 
autoritzacions d’accés a les dades personals dels altres empleats. 

- En línia amb la Política d’emmagatzematge segur de les dades, l’accés a documents 
físics es realitzarà mitjançant l’ús de claus o d’altres mesures de seguretat. 

10.- Política de denúncies internes 

MARTIN ANDORRA, S.L. en virtut de l'article 24 de la LOPDGDD ha implementat un canal 
de denúncies internes o whistleblowing a fi de facilitar la possibilitat que els empleats o 
tercers posin en coneixement de l'empresa la comissió d'actes contraris a la normativa 
general o sectorial de protecció de dades aplicable comesos per part d'empleats de 
l'organització o per part de tercers que contracten amb MARTIN ANDORRA, S.L. 

Les denúncies internes es podran realitzar fins i tot de forma anònima, preservant la 
identitat del denunciant. En cas que la persona denunciant s'hagués identificat s'han 
d'adoptar les mesures necessàries per preservar la seva identitat i garantir la 
confidencialitat de les seves dades, així com els de les persones afectades. 
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Termini de conservació de les dades 
Les dades de la persona que formula la comunicació, dels empleats i tercers es 
conservaran en el sistema de denúncies internes durant el temps imprescindible per a la 
decisió sobre la procedència o improcedència de l’inici d'una investigació sobre els fets 
objecte de la denúncia. 

El termini de conservació general d'aquestes dades és de tres mesos des de la seva 
comunicació, transcorregut aquest termini es procedirà a la supressió d’aquestes, excepte 
que la seva conservació tingui com a finalitat deixar evidència del funcionament del 
model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica (compliance penal). 

Sense perjudici de la seva conservació per un termini superior als tres mesos establerts, 
les dades de les denúncies es podran conservar de forma anonimitzada, sense necessitat 
de procedir al bloqueig de les dades. 

Així mateix, les dades podran tractar-se per un termini superior als tres mesos per a la 
investigació dels fets denunciats, sempre que no es conservin en el sistema d'informació 
de denúncies internes. 

Accés a les dades del sistema d'informació de denúncies internes 
Únicament podran accedir a les dades contingudes al canal de denúncies internes que 
tinguin encomanades les funcions de control intern i de compliment o compliance, 
podent tractar-se de persones que formin o no part de l'organització o els encarregats del 
tractament designats per a la realització d'aquestes funcions. Així mateix, podran accedir 
altres persones quan això sigui necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a 
la tramitació de procediments judicials. 

Es notificarà a l'autoritat competent els fets que s'incardinen com il·lícits penals o 
administratius, i pot permetre’s l'accés al personal encarregat de la gestió i control de 
recursos humans únicament quan procedeixi adoptar mesures disciplinàries contra un 
treballador. 

11.- Política de destrucció i reutilització d’equips i suports 

En compliment de les polítiques de seguretat de la informació i de protecció de dades, 
MARTIN ANDORRA, S.L. informa els treballadors/es com hauran de destruir tant els 
documents físics i suports digitals, així com la reutilització dels equips de sistemes de la 
informació. 

Així mateix, l'empresa informa els seus treballadors quant a la destrucció de dades les 
següents mesures: 
- La destrucció o expurgo d'informació propietat de l'empresa ha de realitzar-se d'una 

manera que faci impossible la recuperació de la mateixa en els ordinadors, portàtils, 
memòria externa… 
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- La destrucció física de suports digitals es realitzarà pel departament o personal 
autoritzat de l'empresa. 

- La destrucció d'informació confidencial en paper s'ha de realitzar seguint els 
procediments vigents (aquells que implementa l'empresa) i sempre de manera segura. 

MARTIN ANDORRA, S.L. assenyala que ha implementat els mitjans necessaris per a 
l'eliminació de les dades que es trobin en suport de paper i en suport digital, bé a través 
de destructores de paper o empreses homologades de destrucció. Així mateix, la forma i 
els terminis d'eliminació dels suports dependrà del tipus de dades i de les normes 
internes de l’empresa. 

Quant a la reutilització d'equips i suports propietat de l'empresa, s'implementen les 
següents mesures: 
- Formatar els equips amb la finalitat de restablir els discs durs, la memòria USB o 

qualsevol dispositiu que instal·li dades al seu estat original, esborrant, de forma 
definitiva, les dades que aquest conté. 

12.- Política de formació en protecció de dades 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades assenyala la importància de la formació als seus 
treballadors i col·laboradors externs en diferents articles (d'ara endavant, RGPD). En 
concret, l'article 28, en les funcions de l'encarregat del tractament, i l'article 39, assenyalen 
que una de les funcions del delegat de protecció de dades és la formació dels 
treballadors i col·laboradors externs. 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha adequat una política perquè els seus treballadors tinguin una 
formació en protecció de dades amb la finalitat de garantir el compliment normatiu del 
programa implementat en l’empresa. 

D'aquesta manera, es formarà als treballadors de manera contínua en la referida matèria 
amb la finalitat d'evitar possibles bretxes de seguretat i una posterior sanció econòmica 
per incompliments per part dels treballadors en la gestió de les dades. 

MARTIN ANDORRA, S.L. realitza la formació de la següent forma: 
- S'enviarà una circular informativa mitjançant correu electrònic a tots els treballadors on 

es recollirà el dia, hora i lloc on es realitzarà la formació en protecció de dades. 
- Les sessions formatives s'impartiran de forma bimensual per a actualitzar i informar dels 

diferents conceptes als treballadors i possibles col·laboradors en matèria de seguretat 
de dades, així com de les novetats i informació d'interès per al sector en què operi 
l'empresa. 

- La formació pot ser presencial o online. En les sessions formatives, els treballadors 
poden preguntar sobre els dubtes o qüestions que els interessin, així com comptar 
amb exemples pràctics. 
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- Una vegada conclosa la formació, els participants de la mateixa signaran l'acta 
conforme han rebut la formació impartida, la qual serà una evidència de la 
responsabilitat proactiva en matèria de protecció de dades. 

- La formació es personalitza d'acord amb els diferents departaments de l'empresa, així 
com de l'accés a les dades per cada treballador i el nivell d'aquests, quan siguin 
sensibles o no. 

El compliment de la referida política és obligatòria per a tots els integrants de l'empresa. I 
per això, tots els treballadors han estat informats de les mesures a seguir per a donar 
compliment a aquesta. S'evidencia així l'existència d'un protocol per a exercir la formació 
per part de l'interessat i resoldre les sol·licituds rebudes sense dilacions indegudes. 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha adoptat totes les mesures de seguretat establertes en la 
legislació actual sobre protecció de dades, en el cas de vulnerar-se les referides mesures, 
l'afectat ha de posar-ho en coneixement del responsable de seguretat. 

13.- Política de privacitat general 

13.1.- Objecte i àmbit d'aplicació 

Aquesta política: 
Estableix el compromís de MARTIN ANDORRA, S.L. amb la confidencialitat de la 
informació personal i les seves responsabilitats respecte a la divulgació d'aquesta 
informació; 

Té per objecte garantir que tot el personal, ja sigui treballador directe o d’empreses 
externes, sigui conscient de les seves responsabilitats en relació amb la confidencialitat de 
la informació personal; i 

S'aplica a tot el personal de MARTIN ANDORRA, S.L. incloent personal temporal i 
d'agència, contractistes i voluntaris i a la informació personal registrada en qualsevol 
format, incloent paper, electrònic i qualsevol altre mitjà. 

13.2.- Responsabilitats 

Tots els empleats, contractistes i associats comparteixen la responsabilitat d'assegurar que 
els actius d'informació es manegin d'acord amb aquesta política. 

13.3.- Definicions 

Dades: Informació tal com es defineix en la llei de protecció de dades, és a dir: 
Processada electrònicament; sistemes d'informació, bases de dades, microfitxes, sistemes 
d'àudio i vídeo (CCTV) i sistemes de registre telefònic; 
Registrada amb la intenció que sigui processat per l'equip; o 
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Registrada com a part d'un sistema d'arxiu pertinent, és a dir, estructurada, ja sigui per 
referència a persones físiques o per referència a criteris relatius a persones físiques als 
quals es pot accedir fàcilment. 
Responsable del tractament: La persona, empresa o organització que determina la 
finalitat i la forma en què poden tractar-se les dades personals. 

Encarregat del tractament: Qualsevol persona que tracti dades personals per compte del 
responsable del tractament;  

Interessat: Tota persona titular de les dades que siguin objecte del tractament. 

Divulgació: La divulgació o provisió d'accés a les dades. 

Dades personals confidencials: Informació personal sobre individus identificats o 
identificables, que ha de mantenir-se privada o secreta. Informació personal inclou la 
definició de dades personals del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), però 
està adaptada per a incloure tant a les persones mortes com a les vives i "confidencial" 
inclou tant la informació "lliurada amb caràcter confidencial" com "la que se li deu com un 
deure de confiança", i està adaptada per a incloure la informació "sensible" tal com es 
defineix a la llei de protecció de dades. 

Informació personal: Informació que es refereix a una persona viva que pot ser 
identificada a partir de la informació que estigui en possessió del responsable del 
tractament o que pugui arribar a estar-lo. 

Tractament: Utilitzar la informació de les següents maneres:  
Obtenció, Enregistrament, Recuperació, Alteració, Revelació d'informació, Destrucció, Ús, 
Transmissió i Eliminació. 

Dades personals de categoria especial (formalment conegudes com a dades personals 
sensibles): és qualsevol informació sobre una persona relativa a la seva: 
Raça, Origen ètnic, Política, Religió, Afiliació sindical, Genètica, Biometria (quan s'utilitza 
per a finalitats d’identificació), Salut, Vida sexual i Orientació sexual. 

Tercers: Qualsevol persona que no sigui: 
L’interessat; El responsable del tractament; i Qualsevol encarregat del tractament o una 
altra persona autoritzada per al tractament per compte del responsable del tractament. 

13.4.- Protecció de dades 

Els principis de la protecció de dades 
La llei de protecció de dades estableix els següents principis per a donar suport a les 
bones pràctiques i la imparcialitat en el tractament de la informació personal. Aquests 
principis estipulen que: 
- Les dades personals han de tractar-se de manera legal, justa i transparent; 
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- Les dades personals només poden ser recollides per a finalitats específiques, explícites 
i legítimes; 

- Les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al necessari per al seu 
tractament; 

- Les dades personals han de ser exactes i mantenir-se actualitzades amb tots els 
esforços per a esborrar o rectificar sense demora; 

- Les dades personals hauran de conservar-se en una forma que permeti identificar a 
l'interessat només durant el temps necessari per al seu tractament; 

- Les dades personals han de ser tractades de manera que es garanteixi la seguretat 
adequada; i 

- El responsable del tractament ha de poder demostrar el compliment dels altres 
principis de protecció de dades (responsabilitat proactiva). 

Seguretat de la informació 
Amb la finalitat de garantir la confidencialitat de la informació personal es requereixen 
sistemes i procediments per a controlar l'accés a aquesta informació. Aquests controls són 
essencials per a garantir que només ho han fet les persones autoritzades: 
- Accés físic a l'equip informàtic; 
- Accés a utilitats del sistema informàtic capaces d'anul·lar el sistema i els controls 

d'accés, per exemple, els drets d'administrador; i 
- Accés a registres electrònics o en paper que continguin informació confidencial sobre 

les persones. 

Les responsabilitats de confidencialitat i tractament adequat de MARTIN ANDORRA, S.L. 
de les dades personals es mantenen fins i tot si el tractament és realitzat per un tercer. 

Accés a la informació personal 
Les persones que actuïn en el seu nom amb el seu consentiment tenen dret d'accés a les 
dades que obrin en el seu poder. Això inclou l'accés als registres d'auditoria que indiquen 
qui ha accedit a les seves dades personals o confidencials. 

13.5.- Confidencialitat 

Deure de confidencialitat 
Tot el personal i els contractistes han de reconèixer que la confidencialitat és una 
obligació. Qualsevol abús de confiança, ús inapropiat dels registres o abús dels sistemes 
informàtics pot donar lloc a procediments disciplinaris i procediments judicials. 

El personal temporal i voluntari de l’empresa també està subjecte a aquestes obligacions i 
ha de signar un acord de confidencialitat quan treballi per a o en nom de MARTIN 
ANDORRA, S.L. 

El personal ha de tenir la seguretat que existeix una base legal abans de compartir la 
informació. Qualsevol pregunta sobre la legitimitat de compartir informació ha de dirigir-
se a Direcció. 
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Qualsevol intercanvi il·legal de dades personals o confidencials que es dugui a terme ha 
de ser reportat com un incident i investigat d'acord amb el Procediment de Gestió 
d'Incidents de Seguretat. 

Objeccions al tractament de dades confidencials 
Qualsevol dubte o objecció sobre el tractament de les dades personals serà remesa 
immediatament a Direcció. Quan MARTIN ANDORRA, S.L. actuï com a processador de 
dades sota contracte, la consulta es remetrà al responsable del tractament. 

Avaluacions d'impacte de la protecció de dades (PIA) 
Les noves iniciatives que impliquin un tractament d'alt risc de les dades personals se 
sotmetran a una PIA per a garantir el manteniment de la privacitat i la seguretat de les 
dades personals confidencials. 

13.6.- Mapatge de flux d'informació 

Els fluxos d'informació personal que entren i surten de MARTIN ANDORRA, S.L. es 
mapejaran en els informes de PIA. 

13.7.- Transferències internacionals 

La informació d'identificació personal no ha de transferir-se fora de l’EEE tret que s'hagi 
dut a terme una avaluació adequada del risc i s'hagin establert controls atenuants. 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha de revisar els fluxos d'informació personal identificable per a 
entendre si la informació transferida a organitzacions externes flueix fora del Regne Unit i 
de l’EEE. 

Les decisions sobre la transferència d'informació d'identificació personal només han de 
ser preses per la Direcció. 

Les organitzacions necessitaran obtenir una declaració de garantia de tercers que 
processin les dades personals dels seus usuaris o personal a l'estranger. Aquesta garantia 
pot estar dins del contracte entre les dues organitzacions o dins d'altres termes de 
processament. 

13.8.- Implementació 

El Gerent de Seguretat de la Informació és responsable d'assegurar que el personal 
rellevant dins de MARTIN ANDORRA, S.L. hagi llegit i entès aquest document. 

Propietari i aprovació del document 
El Director de Seguretat de la Informació és el propietari d'aquest document i és 
responsable d'assegurar que aquest procediment es revisi d'acord amb els requisits de 
revisió establerts en aquesta política. 
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14.- Política de suport 

MARTIN ANDORRA, S.L. ha implementat una política de suport o còpies de seguretat a fi 
de garantir la seguretat de la informació, així com la confidencialitat, integritat i 
disponibilitat de les dades personals objecte de tractament per part de l’empresa. 

El responsable ha de prendre les següents mesures: 
- Inventari d'actius d'informació: El responsable ha d'identificar tota la informació 

necessària, respecte de la que s’haurà de realitzar la còpia de seguretat. 
- Control d'accés: Les còpies de seguretat se sotmetran a un control d'accés, de 

conformitat amb la política d'accessos restringits al personal autoritzat a tractar les 
dades. 

- Còpies de seguretat de la informació crítica: Les còpies de seguretat han de realitzar-se 
respecte a la informació crítica, tant corporativa, com de la informació exigida per la llei 
i de la informació de contractes amb tercers. 

- Periodicitat de les còpies de seguretat. El responsable ha de determinar la periodicitat 
de la realització de les còpies de seguretat. 

- Fixar amb quanta freqüència fer les còpies de seguretat. El responsable ha de tenir en 
compte la variació de les dades generades i la seva actualització. 

- Tipus de còpia apropiada. S'ha de decidir quin tipus de còpia de seguretat és la idònia: 
completa, si es copien totes les dades; incremental, si només es graven les dades que 
han canviat des de l'anterior còpia de seguretat o diferencial, si es copien les dades 
que han canviat des de l'última còpia completa.  

- Caducitat de les còpies de seguretat. El responsable ha de decidir quant temps 
conservar les còpies de seguretat tenint en compte si la informació emmagatzemada 
està vigent, si el suport en el qual es realitzen les còpies té una durada determinada i si 
hi ha necessitat de conservar diverses còpies.  

- Ubicació de les còpies de seguretat. El responsable ha de determinar el lloc segur per 
a la realització de les còpies. Ha d'haver-hi almenys una còpia fora de l'organització. 

- Còpies en el núvol. El responsable ha de prendre mesures de seguretat com xifrar la 
informació confidencial abans de realitzar la còpia. 

- Suport de les còpies de seguretat. Ha de decidir-se el suport de les còpies de seguretat 
tenint en compte el cost, la fiabilitat i la capacitat dels suports.  

- Control dels suports de còpia. El responsable ha d'identificar cadascun dels suports on 
es realitzen còpies de seguretat per a poder portar un registre dels suports. 

15.- Política de trasllat de suports 

MARTIN ANDORRA, S.L. compta amb una política de suports permanentment actualitzada 
i amb les directrius marcades pel responsable de seguretat per a realitzar el trasllat dels 
mateixos per part del personal de l'empresa que tingui accés a ells. 
El personal amb accés als suports i autoritzats per a realitzar el trasllat dels mateixos han 
d'emplenar els següents apartats amb la finalitat d'adoptar les mesures previstes en el 
document de seguretat. 
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- Suport amb número d'identificació 
- Data de trasllat 
- Tipus d'informació que conté 
- Trasllat/ Ubicació 
- Personal amb accés 

16.- Política de xifrat de la informació 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) estableix que el responsable o encarregat 
ha de determinar les mesures tècniques i organitzatives més apropiades per garantir un 
nivell de seguretat adequat al risc. 

Per això, MARTIN ANDORRA, S.L. ha adoptat una política de xifrat de la informació amb 
l’objectiu de salvaguardar la confidencialitat, integritat i autenticitat de les dades 
personals tractades per l’organització. 

Mesures implementades 
MARTIN ANDORRA, S.L. ha adoptat les següents mesures: 
- Ús de signatura electrònica: S’utilitzarà la signatura electrònica en els intercanvis 

comercials i en els tràmits amb les Administracions Públiques.  
- Certificats web SSL: L'empresa haurà d'adquirir un certificat web per a garantir la 

seguretat de la informació en un lloc web. 
- Xifrat de dades sensibles quan es contracten serveis externs: S’ha de comprovar que el 

servei extern contractat utilitza canals xifrats per les comunicacions i eines de xifrat en el 
tractament de la informació sensible. 

- Xifrat de dades sensibles quan se sol·liciten desenvolupaments d'aplicacions: S’ha de 
comprovar que es xifren les credencials d’accés quan es sol·licita desenvolupament 
web o apps que impliquen el login d’usuaris. 

- Accés des de l'exterior amb VPN: L'empresa haurà d'habilitar canals VPN xifrats que 
garanteixin la confidencialitat i integritat de les comunicacions de la política d'ús de 
wifis i connexions externes quan tinguin treballadors o autoritzin l'accés des de 
l'exterior als servidors de les instal·lacions de l'empresa.  

- Algoritmes de xifrat autoritzats: L'empresa haurà d'aplicar i revisar els algoritmes de 
xifrat per a evitar l'ús de sistemes de xifrat obsolets. 

- Aplicacions autoritzades per a usos criptogràfics: L'empresa haurà de tenir una llista de 
les aplicacions autoritzades per a finalitats criptogràfiques. 

- Ús de protocols segurs de comunicació: L'empresa haurà de proporcionar als 
treballadors els protocols criptogràfics actualitzats per a l'ús en la seva activitat i 
formació. 
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17.- Procediment de notificació de violació de seguretat 

17.1.- Àmbit d'aplicació 

Aquest procediment s'aplica en cas de violació de dades personals de conformitat amb 
l'article 33 del RGPD - Notificació d'una violació de la seguretat de les dades personals a 
l'autoritat de control - i l'article 34 RGPD - Comunicació d'una violació de la seguretat de 
les dades personals a l’interessat. 

El RGPD distingeix entre un "responsable del tractament" i un "encarregat del 
tractament", a fi de reconèixer que no totes les organitzacions que participen en el 
tractament de dades personals tenen el mateix grau de responsabilitat. Cada organització 
ha d'establir si és el responsable o l'encarregat de les dades per a la mateixa activitat de 
processament de dades; o si és un corresponsable del tractament. 

17.2.- Responsabilitats 

Tots els usuaris (ja siguin empleats/personal, contractistes o empleats temporals/personal 
i usuaris de tercers) i propietaris de MARTIN ANDORRA, S.L. han de conèixer i seguir 
aquest procediment en cas de processament de dades personals. 

Tots els Empleats/Personal, contractistes o personal temporal són responsables d'informar 
de qualsevol violació de dades personals al Responsable de Protecció de Dades. 

17.3.- Procediment - Notificació d’infraccions 

De l'encarregat del tractament al responsable del tractament 
MARTIN ANDORRA, S.L. ha d'informar el responsable del tractament de qualsevol 
violació de les dades personals o incident de seguretat sense demora injustificada. 
MARTIN ANDORRA, S.L. proporcionarà al responsable tots els detalls de la infracció. 

La notificació de la infracció es realitzarà per correu electrònic, telèfon… La confirmació 
de la recepció d'aquesta informació es fa per correu electrònic, telèfon… 

17.4.- Procediment - Notificació d’infraccions 

Del responsable del tractament a l'autoritat de control 
MARTIN ANDORRA, S.L. determina si l'autoritat supervisora ha de ser notificada en cas 
d'incompliment. 

MARTIN ANDORRA, S.L. avalua si la violació de les dades personals pot suposar un risc 
per als drets i llibertats dels interessats afectats per la violació de les dades personals, 
revisant l'incident utilitzant l'eina de notificació d'incidents de DSP. 
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Si és probable que existeixi un risc per a l'interessat, MARTIN ANDORRA, S.L. informarà de 
la violació de les dades personals a l'autoritat de control sense demora injustificada i en 
un termini no superior a 72 hores. 

Si la notificació de la violació de dades a l'autoritat supervisora no es realitza en un termini 
de 72 hores, el responsable de la protecció de dades/propietari de l'organització la 
presentarà electrònicament amb una justificació del retard. 

Si no és possible proporcionar tota la informació necessària al mateix temps, MARTIN 
ANDORRA, S.L. proporcionarà la informació en fases sense demores indegudes. 
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REGISTRE D’INCIDÈNCIES DE SEGURETAT 

Incident o 
violació de 
seguretat

Data de 
detecció

Data de 
resolució

Dades 
afectades

Equips 
afectats

Nº 
d’afectats

Comunicació 
als afectats

Comunicació 
a la AEPD
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Aquesta política de protecció de dades personals ha estat ratificada per l’administrador 
únic de MARTIN ANDORRA, S.L. el 17 de març de 2023. 

Joaquín Martín Andorrà              
Administrador únic 
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