
Consultora especialitzada
en Protecció de Dades

i Propietat Intel·lectual i Industrial



PymeLegal és una consultora especialitzada en
protecció de dades i propietat intel·lectual.
Al 2014 vam desenvolupar la plataforma
www.pymelegal.es per a l’adaptació a la normativa de
pimes i autònoms.

Som un equip multidisciplinar integrat per advocats
experts en privacitat i enginyers, amb una àmplia
experiència en aquest àmbit i formats en despatxos de
reconegut prestigi.

Finalistes de la primera edició del programa d’acceleració
d’empreses legaltech ‘Cuatrecasas Acelera’.

Certificats com a Delegats de Protecció de Dades (DPD)
segons l’esquema de la AEPD.

HOLA, 
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Totes les empreses/autònoms han de complir una sèrie
d’obligacions legals, tècniques i organitzatives que
estableixen les següents normatives:

Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679 (RGPD).

Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD).

Llei Serveis de la Societat de la Informació 
i Comerç Electrònic (LSSICE).

CONTEXT
NORMATIU
PER
EMPRESES 
I AUTÒNOMS
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QUÈ LI
APORTA AL
TEU NEGOCI
COMPLIR LA
NORMATIVA

Genera confiança i credibilitat

Evita elevades sancions econòmiques

Diferenciació davant de competidors

Protecció dels actius del negoci

Potenciar la teva marca
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Protecció de Dades
(RGPD-LOPDGDD) 

i LSSICE

Registre de
patents i marques

Regulació legal de
campanyes de 

màrqueting online

Redacció de textos 
legals per web,

ecommerce i apps

Delegat
de Protecció de

Dades (DPD)

Revisió i redacció de
contractes d'àmbit

tecnològic

Recuperació de
dominis online

Formació online 
Acadèmia

PymeLegal

PROTECCIÓ
DE DADES I MARCA



ALTRES 
SERVEIS
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Assegurança de Protecció de Dades 
i Ciberseguretat

Litigació i defensa jurídica

Gestió del dret a l'honor i imatge

Obtenció segell de qualitat 'Confianza Online'

Canal Denúncies per empreses i entitats
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COM
T'AJUDEM

Diferents modalitats de servei
adaptades a les teves necessitats

PLATAFORMA ONLINE

A DISTÀNCIA

PRESENCIAL

Servei autogestionat pel client o amb acompanyament.
Modalitat partner per a despatxos i assessories.

Servei a distància amb assessorament
personalitzat.

Consultoria presencial a mida per part
dels nostres consultors.



Som un equip 
de proximitat que

t'acompanyem de manera
personalitzada amb rigor i

excel·lència en els projectes.
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SOM... EXPERIÈNCIA

CONFIANÇA

PROFESSIONALS

CERTIFICATS

Equip de professionals amb més de 15 anys 
d’experiència al sector.

Comptem amb més de 1.500 clients
finals i 500 partners.

Som col·laboradors oficials de diferents col·legis
professionals.

Els professionals del nostre equip estan certificats
com a DPD (Delegat de Protecció de Dades).
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JA CONFIEN 
EN NOSALTRES



PymeLegal, S.L. · c/Pau Claris, 156, 3º 1ª •  08009 Barcelona

93 737 64 01 
 WWW.PYMELEGAL.ES 

 info@pymelegal.es  


