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ZEZBITZUETAN ESPEZIALISTAK

ESPEZIALISTAK



Abenduaren 5ean, BOEn argitaratu zen Datuak Babesteko Europako Araudiak arautzen dituen Datuen Babesari 
eta Eskubide Digitalei buruzko Babesari buruzko 3/2018 Lege Organiko berria. Argitalpen honek araudiaren 
izaera bizia eta esparru arautzaileari egokitzen jarraitu beharra erakusten du.

Gure zerbitzuen artean, hurrengoak aurki ditzakezu:

LOPD BERRIA

Jardueraren sektorea ebaluatzen dugu.

Datuen �uxuaren mapa identi�katzen dugu.

Datu-�uxu bakoitzaren alderdi juridikoak aztertzen ditugu.

Segurtasun sistemen antolamendua (informatikoa eta �sikoa) ebaluatzen dugu.

Enpresan segurtasun arau-hausteak edo praktika txarrak identi�katzen ditugu.

Neurri zuzentzaileak identi�katzen ditugu.

Besteengandik isilpeko datuak nola erabiltzen diren aztertzen dugu (zerbitzuak emateagatiko hartzekodunak).



LOPD-GDD-k argitzen du enpresek Datuak Babesteko Delegatu bat (DPO) izendatu beharko luketela. 34.1 
artikuluak dio datu pertsonalak, erakunde publikoak edo datuen tratamendu berezia duten enpresak tratatzen 
dituzten enpresek DPO izendatu behar dutela. Berri bikaina da sektore horiei esplizituki gehitzen zaizkien zenbait 
sektore:

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA

Zerga, kontabilitate eta lan arloko aholkulariak.

Ikastetxe Profesionalak.

Hezkuntza zentroak, Unibertsitate publiko eta pribatuak.

Osasun zentroak langileekin (farmaziak, kit medikuak, optika, ortopedia eta entzumenezko establezimenduak 
izan ezik).

Energia banatzaileak eta merkaturatzaileak.

Medikuen datuak tratatzeko elkarteak.

Adingabeei buruzko datuak prozesatzen dituzten kirol federazioak.

LAE CONSULTING enpresak DPOren funtzioak bereganatzea.

Hasierako topaketa (diagnostikoa, arriskuen identi�kazioa, ekipamendu informatikoen berrikuspena eta abar 
behar ditu).

Ikuskaritza eta Eraginaren Ebaluazioa gure DPO akreditatuaren.

Lege dokumentazioa idaztea.

DPO izendatzea Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.

Hileroko deia egitea, legearen printzipio proaktiboa betetzeko.

Lau hilabeteko aurrez aurre bisitak gure neurri zuzentzaileak betetzen direla egiaztatzeko.

Ikuskapenen aurretik lege aholkularitza.

Defentsa eta lankidetza Kontrol Agintaritzarekin.

ZERBITZUAK:



LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Laneko Arriskuen Prebentzioaren (PRL) helburua da langilea babestea bere lan-jardueraren ondoriozko 
arriskuen aurrean. PRLren azaroaren 8ko 31/1995 Legeak enpresaburuak bere langile guztien segurtasuna eta 
osasuna bermatu behar ditu.

LAE CONSULTING enpresak enpresaburuak prebentzioaren kudeaketa bere gain hartzea ahalbidetzen 
duen gutxieneko prestakuntza ikastaroa lortzeko gakoak emango ditu.

Aurrez aurre bisita zerbitzua hasteko.

INFORMAZIOA ARRISKUEN EBALUAZIOAN: PRL arduraduna den enpresak LAE CONSULTING izango du 
jarduera behar bezala garatzeko.

LABORAREN ARRISKUAREN PREBENTZIO PLANA MARRATZEA: Enpresak laneko arriskuen plana ezarri 
ondoren, LAE CONSULTING enpresak horren kopia bidaliko dizu. Enpresak bere erantzukizunaren agiria 
onartuko du, jakinik arauzko helburuetarako aurrera eraman ahal izateko organo eskudun bakarra dela 
enpresaren gobernu organoa.

URTEKO SEGURTASUNA PRL: LAE CONSULTING enpresak urtero zerbitzua emango du PRL araudiari 
buruzko zalantzak eta zalantzak. Gure teknikariek gida bat emango dute PRLn jarraitu beharreko prozedurei 
buruz.

Aurrez aurre egiteko jarraipen eta kontrol bisitak.

HEZKUNTZA:



ISO KALITATEA
LAE CONSULTING enpresak Kalitatearen Kudeaketarako Sistema baten azterketa eta ondoren ezartzeko aukera eskaintzen du ISO arau desberdinen zehaztapenetan ezarritakoaren 
arabera. Lortutako sistema azkenean UNE-EN-ISO Arauen arabera ziurtatu ahal izango da Ziurtagiriaren Ziurtagiriko Erakunde batek.

Eskaintzen ditugun ISOak hauek dira:

ISO 9001-2015  ISO 14001-2015 OSHAS 18001

ZIGOR COMPLIANCE
LAE CONSULTING erakundeak lege hau betetzen lagunduko dizu:

Egoeraren aurreko azterketa.
Betetze-arduraduna izendatzea.
Krimena Prebenitzeko Protokoloaren idazketa.

Urteko jarraipen kontrolak.
Informazio arautzailea
Aholkularitza iraunkorra enpresaren erantzukizun penalak prebenitzeko.

DIRU ZURITZE PREBENTZIOA 
LAE CONSULTING aholkatzen dizugu, osatzen dugu, eta segurtasun dokumentua, bertan garatu duzun hori betetzeko beharrezko parametroak ezartzen ari zaren ziurtasuna izango 
dute:

KONTRATAZIO egoeraren aurreko azterketa.
Ordezkaria izendatzea SEPBLAC-en aurrean.
Beharrezkoa izanez gero, Barne Kontrolerako Organoa (OCIC) sortu eta eratu da.
Diru-zuritzea prebenitzeko prozedura-eskuliburua prestatzea.

Urteko Prestakuntza Plana prestatzea.
Urteroko kanpoko perituen azterketa.
SEPBLACen eskakizunak eta ikuskapenak erantzutea.
Diru-zuritzea eta terrorismoaren �nantzaketa prebenitzeko aholkularitza iraunkorra.



ALERGENOEN LEGEA

LAE CONSULTING-ek elikagaien alergenoen eta intolerantzia-araudia betetzeko aholkuak emango dizkizu. Gure 
zerbitzua honako hauek dira:

Dagokion alergenoak adierazten dituen gutuna / menua prestatzea.

Alergenoen Plan Orokorra plater bakoitzaren alergenoen osaera eta xehetasunak zehazten ditu.

Praktika onen eskuliburua.

Higiene Plan Orokorra.

Betetze ziurtagiria.

Establezimenduaren QR kodea.



LAE CONSULTINGek aplikazio eraginkorra eta sinplea eskaintzen du, indarrean dagoen araudiaren 
betebeharrak betetzea ahalbidetzen duena.

LANGILEEN ORDUTEGIAREN ERREGISTROA

WEB: URL baten bidez.

MUGIKORRA: IPhone edo Android telefono 
mugikorrean instalatu daitekeen aplikazioa.

INGURUMEN FISIKOA: Langileak txartel 
irakurgailuarekin edo giltza tekla batekin 
erregistratuko du.

BOT TELEGRAMA: Bot Telegram-en bidez, 
enpresak aplikazioa erabili nahi ez badu.

ORDUTEGIAK: Egunero, astero edo hilero 
egindako txandak deskargatu, sinatu eta sistemara 
berriro sartu.

ERRAZKETA: Modu desberdinetan landutako 
orduen erregistroa ahalbidetzen du.

KONTROLAK: Enpresaburuak lanaren 
jarduera kontrolatu eta kudeatzea.

IRUDIA: Modernotasuna eta kon�antza 
igortzen die langileei eta ikuskatzaileei.

AURREZTEAK: Denbora aurreztea ordu 
gehiago zenbatzen direnean.

SEGURTASUNA: Hodeian dokumentazio 
segurua eta 4 urtez gordeta.

JURIDIKOA: LOPD-GDD berriaren baldintza 
guztiak betetzen ditu.

ERAIKUNTZA ERRAZ ETA ERRAZ ENPRESA ABANTAILAK



Gai berriak izapidetzea, berritzea eta berrezartzea.

Inora mugitu gabe.

Eman emisioa zure eskaeraren 48 orduetan.

Laguntza tekniko espezializatua.

Jakinarazpenen jarraipen iraunkorra (% 100 
bermatuta).

Jasotako Jakinarazpen Elektronikoen sinadura eta 
deskarga.

PDF bidaltzea ziurtagiri elektronikoen bidez eta 
jakinarazpenen SMS bidez.

Egin babeskopia berrien historiarekin.

Web panela edozein lekutan eta edozein unetan 
eskura daiteke.

ZIURTAGIRI DIGITALA OHAR ELEKTRONIKOAK

LAE CONSULTING zerbitzuak Helbide Elektronikoen Zaintzarako Zerbitzua (DEH) eskaintzen dizu, baita zure 
ziurtagiri digitala igortzea ere.

Zerbitzu horiek kontratatzerakoan, ez duzu ezer kezkatu beharrik izango ezta Administrazio Publikoen 
jakinarazpenei erantzunik ez izateagatik zigorrak jasan beharrik ere.

ZIURTAGIRI DIGITALA ETA 
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK



Laneko segurtasun politika.

Gailu pertsonalak erabiltzeko politika.

Erabilitako ekipoen eta programen diagnostikoa.

Arriskuen azterketa.

Pasahitz seguruak lortzeko prozedurak.

100 GB biltegiratze.

Kopuru osoak eta gehigarriak.

256 biteko zifratze sistema.

24 × 7 jarraipena.

Asteroko txostenak eta xehetasunak.

Ireki �txategien edo aurreko bertsioen 
segurtasun kopia.

Web sarbide ataria.

INFORMATIKA SEGURTASUNA BACKUP KOPIAK

LAE CONSULTING-ek tresna sendoa eta eraginkorra eskaintzen dizu, segurtasun-segurtasun prozesua% 100 
edukitzea ahalbidetuko dizu. Gero eta enpresa gehiago piratekatuta daude, eta diru kopuru handiak ordaindu 
behar dituzte informazioa berreskuratzeko, denbora eta diru galera izugarria baita.

Zerbitzu hau kontratatzearekin batera, LAE CONSULTING-ek  zure ordenagailuko ekipo eta zerbitzarien 
datuak ziurtatzeko aukera eskaintzen dizu. Hauek dira eskaintzen dizkizugun zerbitzuak:

ORDENAGAILUEN SEGURTASUNA 
ETA BABESKOPIAK



Bezeroak bere aplikazioaren kudeaketa burutuko du, eduki guztiak bere kudeaketa 
paneletik sor eta aldatu ahal izateko.

LAE CONSULTING enpresak zure enpresarentzako Prestakuntza Plataforma 
pertsonalizatua garatzeko aukera eskaintzen dizu.

Aplikazio pertsonalizatua sortzea.

Sarbidea eta kudeaketa administrazio panelera eta erabiltzailearen eskuliburua 
entregatzea.

Bezeroaren webgunean integratzea (webgunearen teknologiak ahalbidetzen duen 
bitartean).

Barneko publizitate sistema, Google edo ADMo bezalako kanpoko Iragarkien 
zerbitzariekin konektatzeko aukera.

Mugagabeko Push jakinarazpenak.

6 Geofentziak.

6 balizak (ez du hardwarea barne hartzen).

Txatatu 5.000 erabiltzaile erregistratu arte.

Sare sozialen integrazioa.

Native Android eta iOS-en.

APLIKAZIO PERTSONALIZATUA HEZKUNTZA PLATAFORMA

Ikasleen jarraipen formatiboa kudeatu eta ebaluatu.

Enpresaren logotipo eta koloreekin pertsonalizatua.

Domeinua pertsonalizatuko da.

Internetetik zuzenean materiala berrerabiltzeko aukera ematen du: YouTube, Vimeo, 
GoogleDrive, etab.

Ikastaroak osatzeko tasa hobetzen du eta ikasleen e-learning esperientzia hobetzen du.

Espainian diruz lagundutako eta diruz lagundu ahal izateko baldintzak betetzen ditu.

Merkatuaren hornitzaile guztien edukiekin bateragarria da.



943 211 151
laeconsulting.net

info@laeconsulting.net
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