SERVEI DE CONSULTES LEGALS

Presentació del SERVEI
▪ TECNOLAWYER, consultoria especialitzada en dret digital, prestarà serveis de consultoria i assessorament
en dret digital i temes jurídics dins del marc de la comunicació, publicitat, relacions públiques i màrqueting.
▪ El Servei de Consultes Jurídiques pretén donar una primera resposta ràpida al Col·legiat, dins el marc d’una
consulta àgil i pràctica.
▪ Es tracta de donar una primera orientació sobre el tema en qüestió, a partir de la qual l’usuari pugui prendre
decisions.

▪ Si la resposta és complexa (requereix fer gestions, estudiar documentació, redactar texts legals, etc.) es farà
una Proposta de Servei Addicional valorada, que tindrà una important reducció d’honoraris i un tracte
preferencial.
▪ Les àrees de consulta seran dos:

 Dret Digital: Protecció de dades, Seguretat de la Informació, Propietat Intel·lectual, eCommerce, Reputació
Digital, Publicitat i Màrqueting digital, Dret Penal Informàtic i Perícia Judicial Tencològica.
 Consultoria Legal: Dret Mercantil, Civil, Laboral i Seguretat Social.

Àrees d’Assessorament: DRET DIGITAL
▪ Protecció de Dades: Consultoria / Auditories / Adequacions RGPD i LOPDGDD / DPO / Procediments / RRHH / Texts
legals per web / Formació / Suport
▪ Seguretat de la Informació: Avaluació de la Seguretat de Sistemes i Equips informàtics / Implementació mesures
organitzatives i tècniques RGPD
▪ Actius intangibles: Propietat Intel·lectual / Industrial en entorns digitals – Marques – Drets d’imatge – Noms de domini
– Dret audiovisual
▪ E-commerce: Marc normatiu i Pràctic / Aspectes legals i fiscals / Responsabilitat jurídica prestadors de serveis /
Redacció i revisió Condicions generals o d’ús / Adaptació empreses a la LSSI-CE / Competència deslleial i pirateria a
Internet

▪ Reputació digital: Suplantació identitat / Danys al honor / Continguts ofensius / Testament digital / Social Media /
Identitat corporativa / Gestió jurídica i comunicativa de crisis
▪ Publicitat i Màrqueting digital: Orientació en l’aplicació de lleis en publicitat i màrqueting / Adequació campanyes a la
protecció de dades / Redacció de contractes / Assessorament en la captació de registres
▪ Dret Penal Informàtic (ciberdelictes): Estafes / Revelació secrets / Vulneració intimitat / Calumnies – Injúries /
Amenaces – Extorsions / Assetjament
▪ Perícia Judicial Tecnològica: Captura d’evidències digitals / Informes pericials

Àrees d’Assessorament: CONSULTORIA LEGAL
▪ Dret del Treball: Contractació – Negociació col·lectiva – Expedients de Regulació d’Ocupació –
Acomiadaments –Sancions

▪ Dret de la Seguretat Social: Invalideses – Jubilacions – Accidents de Treball – Sancions
▪ Dret Civil: Contractació -Procediments civils – Reclamació morosos
▪ Dret Mercantil: Societats

Definició del SERVEI
▪ Consultes gratuïtes
S’entén per consulta aquelles respostes jurídiques que el professional pot resoldre en el moment, sense tenir
que acudir a fonts de coneixement (legislació, jurisprudència, etc.) o revisar documentació alguna.
La resposta es donarà en un termini de 24 hores laborables des de que la consulta arribi a Tecnolawyer.
Les respostes es donaran, per defecte, per mail. Eventualment, si el cas ho requereix, es podrà donar per
telèfon i, fins i tot, personalment.

▪ Consultes complexes
Si la consulta excedeix el marc de lo establert, es farà una proposta valorada de Servei Addicional perquè
l’usuari pugui prendre una decisió informada. Aquesta Proposta tindrà un descompte del 25% sobre els
honoraris habituals.

Petició del SERVEI
El Servei de Consultes Jurídiques es presta a través de la web del Col·legi. Després d’un primer apartat on
s’explica la naturalesa del Servei i es donen les pautes d’utilització, es podrà accedir a un formulari un formulari
per fer la consulta que constarà dels següents camps per emplenar (l’asterisc indica camp obligatori):
▪ Empresa
▪ Nom i Cognom*
▪ Nº Col·legiat o Nom Partner Corporatiu*
▪ Telèfon*
▪ Correu electrònic*

▪ Àrea de Pràctica: desplegable amb diferents opcions -protecció de dades,e-commerce, dret laboral, etc.
▪ Descripció de la Consulta
▪ Casella de privacitat (amb enllaç a la política de privacitat del Col·legi)*
▪ Botó enviar

NORMES generals
▪ Un sol tema per consulta.
▪ Ser col·legiat en exercici i estar al corrent de pagament de la quota col·legial.
▪ Qualsevol professional d’una empresa que sigui Partner Corporatiu.
▪ La consulta s’ha de referir a les àrees de pràctica acordades.
▪ La temàtica haurà de ser en el marc de les seves empreses o professions lliberals de comunicació, publicitat,
relacions públiques i màrqueting.
▪ S’aplicarà una Política d’Ús Raonable (Fair Usage Policy)

Si tens algun dubte, contacta amb nosaltres

93 451 30 69
639 445 039
info@colpublirp.com

