CERTIFICAT
N’IVAN DE SAN NICOLÀS I CASTEJÓN, major d'edat i amb plena capacitat d'obrar,
amb DNI 44991929-L, essent consultor en Protecció de Dades, i en el seu propi nom i
representació,
MANIFESTA QUE:
- El peticionari descrit ut infra es troba especialment sensibilitzat amb el
compliment de la regulació en protecció de dades.
- Que el mateix ha sol·licitat dels nostres serveis per a procedir a l'Anàlisi i revisió
de la seva pàgina web https://www.likenskis.com i el respectiu nivell de
compliment.
- Que ha desenvolupat un procés d'implantació i adequació d'acord amb les
exigències de la normativa comunitària i nacional per a la pàgina web
https://www.likenskis.com.
- Que en prova de tot això ha documentat totes les accions que s'han dut a terme
fins a la data d'expedició d'aquest document.

I per tot això,
CERTIFICA QUE:

L'empresari ORIOL BARO FAJULA - LIKEN SKIS, amb NIF 39380287-D; i domicili
social en carrer Carrilet, núm. 19, La Pobla de Lillet, 08696, Barcelona, essent titular de
l'activitat econòmica sota el domini de "likenskis.com" i, per tant, com a
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES que li competeix sota la gestió de la
referenciada pàgina web i segons l'estipulat pel 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 i pel
qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades), la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals; i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic; ha desenvolupat i implementat - segons li ha
manifestat l'interessat- totes les accions pertinents i necessàries que el certificant li ha
indicat per al degut compliment de les exigències definides pel que fa a protecció de
dades, buscant complir en especial amb el principi de responsabilitat proactiva.

Perquè consti i serveixi de justificant, s'expedeix el present a Sabadell, a 5 de Juliol de
2019
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