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La seva empresa hauria de considerar als seus treballadors els seus millors aliats per que es compleixi la 

normativa de protecció de dades. Tingui en compte que ells son els que diàriament manegen les dades que són 

responsabilitat de la seva empresa i dels qui depèn preservar la privacitat d’ells.  

“La cultura de la privacitat” 

No hi ha prou amb informar als treballadors  de forma 

purament formal de les seves obligacions es necessari 

apostar per la “cultura de la privacitat”.  Ofereixi a la 

seva plantilla una formació útil i realment pràctica 

mitjançant una bona formació i aconseguirà que la seva 

empresa compti amb un personal format, conscienciat 

amb les seves obligacions i amb un major grau 

d’acceptació de les normes.  

Coses a tenir en compte 

 Planificar activitats informatives i accions 
formatives periòdiques per a tota la plantilla, tant 
de formació general LOPD, com personalitzada per 
departaments. 
 

 Proporcionar formació extra als treballadors que 
tractin dades sensibles i especialment 
protegides (Dades de nivell Alt). 
 

 Promoure accions formatives amb el nou personal 
que s’incorpora en l’organització. 
 

 Faciliti un Manual d’Usuari en matèria de 
Protecció de dades, per a tots els usuaris de la 
empresa al que puguin accedir, per a poder 
consultar-ho en qualsevol moment si sorgeixen 
dubtes. 

Accions davant  de les “Incidències” 

Programi reunions periòdiques per a exposar i tractar 

les “Incidències” 

És important que aquestes reunions estiguin dirigides 
pel Responsable de Seguretat i els treballadors 
que han identificat la incidència relacionada amb la 
LOPD. 

És important prendre la incidència como una eina de 
millora, dins de les obligacions de la LOPD. 

Compliment de la normativa 

L’aposta per la formació serà la forma més evident de  

demostrar l’interès i la diligència de la seva empresa 

per el compliment de la normativa.  

Circulars informatives 

Faciliti a els seus treballadors circulars informatives 
d’aquesta forma mantindrà l’atenció i l’interès d’ells, 
aconseguint una major implicació i compromís, en el 
compliment de l LOPD. 

ATENCIÓ! 

Una bona estratègia formativa aconseguirà que la seva empresa tingui un personal format i conscienciat en les 
seves obligacions davant la LOPD. 

 


