AJUNTAMENT DE L'ALDEA

REGISTRE D’ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONTACTES
Descripció

Control i gestió dels contactes de l'Ajuntament, així com de l'agenda.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA
Descripció

Registre d'entrades i sortides dels documents que entren o surten de l'Ajuntament, de la documentació de la
secretaria i altres expedients.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Informació comercial,
Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen
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PADRÓ D'HABITANTS
Descripció

Gestió de les dades relatives al cens d'habitats per a finalitats pròpies de la llei que regula el padró d'habitants.

Finalitats

Padró d’habitants, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en
l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals

Categories de destinataris
Cessions

Interessats legítims, Registres públics, Administració tributària, Forces i cossos de seguretat, Institut Nacional
d’Estadística

Transferències
internacionals

No existeixen

REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS I PERILLOSOS
Descripció

Control del cens d'animals domèstics del municipi, així com dels de raça potencialment perillosa amb la
informació dels seus amos establertes a la legislació.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Dades sensibles (Especials
o penals)

Salut, Condemnes i delictes penals

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Econòmiques, financeres i
d’assegurança (si es tracta de bancs)

Categories de destinataris
Cessions

Interessats legítims, Forces i cossos de seguretat, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

REGISTRE DE PARELLES DE FET
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Descripció

Control i gestió del registre de parelles de fet.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Dades sensibles (Especials
o penals)

Vida o orientació sexual

Altres tipus de dades

Característiques personals

Categories de destinataris
Cessions

Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

CEMENTIRI MUNICIPAL
Descripció

Control i gestió del cementiri municipal

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

Interessats legítims, Òrgans judicials, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

COMPTABILITAT
Descripció

Control i gestió de l'activitat comptable de l'ajuntament, així com un registre de factures.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Compliment/incompliment d’obligacions dineràries,
Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

P. 3

AJUNTAMENT DE L'ALDEA
Av Catalunya, s/n - 43896 L'ALDEA (Tarragona)

AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Beneficiaris, Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Altres entitats financeres, Entitats asseguradores, Administració tributària

Transferències
internacionals

No existeixen

USUARIS SERVEIS MUNICIPALS
Descripció

Control i gestió de diversos serveis que es presten per l’ajuntament.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

URBANISME
Descripció

Control i gestió de les tasques inherents a urbanisme, així com el plantejament urbanístic i llicències de diversa
naturalesa.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Propietaris o arrendataris, Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)
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Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials,
Informació comercial, Infraccions administratives

Categories de destinataris
Cessions

Interessats legítims, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

XARXES SOCIALS I MARKETING
Descripció

Control i gestió de les interaccions realitzades a través del portal web de l’ajuntament, així com de les xarxes
socials.

Finalitats

Altres finalitats: , Elaboració de perfils

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Circumstàncies socials

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

LLAR D'INFANTS
Descripció

Control i gestió de la llar d’infants i la prestació de serveis en relació a les persones que reben aquest serveis i la
documentació que es disposa.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Educació i cultura

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Representant legal, Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores
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Dades sensibles (Especials
o penals)

Salut

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

RECURSOS HUMANS
Descripció

Gestió i control dels recursos humans en sentit més ampli, confecció de nomines, gestió de la plantilla,
tramitació de les sol·licituds del personal, processos de selecció, prevenció de riscos.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines
(discapacitats), Gestió de nòmines, Recursos humans

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat,
Empremta digitalitzada

Dades sensibles (Especials
o penals)

Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Salut, Condemnes i delictes penals

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials,
Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació

Categories de destinataris
Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social

Transferències
internacionals

No existeixen

TRANSPARÈNCIA
Descripció

Donar compliment a la llei de transparencia de l'activitat pública, tant de forma activa com passiva, gestionar les
peticions d'accés a la informació i donar compliment als principis de bon govern.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

No existeixen

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores
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Dades sensibles (Especials
o penals)

Ideologia o opinions polítiques

Altres tipus de dades

Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de bancs)

Categories de destinataris
Cessions

Altres destinataris de cessió:

Transferències
internacionals

No existeixen

TRIBUTS I TAXES
Descripció

Gestió de la recaptació de l'Ajuntament, tributs, taxes i preus públics.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de
bancs)

Categories de destinataris
Cessions

Administració tributària

Transferències
internacionals

No existeixen

EXPEDIENTS
Descripció

Gestió i control dels expedients diversos tramitats per l'ajuntament.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

Salut

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals,
Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de bancs)
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Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

DECLARACIÓ DE MEMBRES ELECTES
Descripció

Declaración de bens i interessos dels membres electes.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

Ideologia o opinions polítiques

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

ACTIVITATS I CURSOS
Descripció

Gestió i control de les activitats i cursos organitzats des dels diferents departaments de l'ajuntament.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió d’activitats associatives, culturals, recreatives,
esportives i socials

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

Ideologia o opinions polítiques, Salut

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de
bancs)

Categories de destinataris
Cessions
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Transferències
internacionals

No existeixen

QUEIXES I SUGERIMENTS
Descripció

Gestió de les queixes i els suggeriments presentats pels ciutadans.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

SERVEIS SOCIALS
Descripció

gestionar els expedients, donar contestació a les sol•licituds formulades que van donar lloc a l’obertura dels
citats expedients i presa de decisions en relació amb aquests expedients, atorgament d’ ajudes, gestió dels
projectes que es realitzen, atorgament d’ajudes.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Treball i gestió d’ocupació, Gestió d’assistència social
(amb historial clínic), Gestió d'associats o membres d'entitats sense ànim de lucre, amb finalitat política,
religiosa o sindical

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Persones de contacte, Sol·licitants, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS
PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris
Cessions
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Transferències
internacionals

No existeixen

CULTURA
Descripció

Gestió i control de les accions i activitats per fomentar la cultura. Organització de fires i altres esdeveniments
relacionats.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

ARXIU
Descripció

Guarda i custòdia de la documentació de l’Ajuntament en format paper, atenció a les consultes formulades,
consulta dels investigadors, gestió i control de la situació dels expedients de l’ arxiu definitiu, foment de
coneixements històrics.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Proveïdors, Persones de contacte, Sol·licitants, Beneficiaris, Càrrecs públics, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual, Signatura electrònica

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen
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JOVENTUT
Descripció

control de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades des de la vessant de
joventut, promoció d’activitats i control dels usuaris que utilitzen els espais o serveis a la seva disposició.

Finalitats

Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Acadèmics i professionals, Informació comercial

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

VIGILANTS MUNICIPALS
Descripció

gestió integral del cos vigilants municipals Control de les intervencions realitzades, control del personal de
vigilants municipals, gestió de les sol•licituds realitzades, control de queixes formulades i el seu seguiment.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines
(discapacitats), Gestió de nòmines, Recursos humans

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Núm. de SS o mutualitat

Dades sensibles (Especials
o penals)

Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Salut, Condemnes i delictes penals

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials,
Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació

Categories de destinataris
Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social

Transferències
internacionals

No existeixen

REGISTRE D'ENTITATS CIUTADANES
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Descripció

Finalitat: gestió i control de les entitats ciutadanes Control i gestió de les entitats del municipi, atenció de les
peticions formulades al respecte i la seva resolució, posar-se en contacte amb els responsables i/o persones de
contacte d’aquestes entitats.

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Informació comercial

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

FOTOGRAFIES
Descripció

Gestió i control de les imatges en diversos formats incloent fotogràfic com audiovisual.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Marques físiques

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament)

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció

P. 12

Control i gestió de totes les activitats, actes i programes relacionades que es realitzen des de la vessant de
participació de ciutadana, així com les persones que hi participen o que estan interessades, control i gestió de
les opinions formulades en els diverses activitats, actes i programes organitzats, remissió d’informació a les
persones interessades i publicació dels resultats.
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Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats: Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen en aquestes activitats, actes
i programes

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL
Descripció

control i gestió dels voluntaris de protecció civil, control de les activitats en que participen o s’organitzen,
prestació de serveis.

Finalitats

Altres finalitats: Gestió personal

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Altres col·lectius d’interessats: Voluntari

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Informació comercial

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

MEDI AMBIENT
Descripció

Control de tots els expedients relacionats amb medi ambient i sostenibilitat, emissió d’informes, programes i
activitats de foment al respecte al medi ambient i sostenibilitat, control i gestió de les intervencions realitzades
al respecte, control i gestió de les persones participants en els seus programes – activitats.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades
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Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

BIBLIOTECA
Descripció

Gestió i control de la biblioteca i dels seus usuaris.

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

GEOLOCALITZACIÓ
Descripció

Control i gestió dels mitjans assignats al personal que determina la seva localització concreta.

Finalitats

Treball i gestió d’ocupació, Recursos humans

Legitimació

Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat

Categories d’interessats

Empleats, Altres col·lectius d’interessats: Vigilants municipals

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
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Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Signatura manual

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Detalls d’ocupació, Dades de localització

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

APP MÒBIL
Descripció

Gestió i control de la informació captada a travès de l'aplicació mòbil.

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Identificador d’usuari

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

Informació comercial, Dades de localització

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

SOL·LICITUT EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA
Descripció

Gestió de les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del
tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista
robinson d'aquell ciutadans que ho demanin

Finalitats

Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen
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Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

REGISTRE BIOMÈTRIC JORNADA LABORAL
Descripció

Registre horari de la jornada laboral per fer complir el RDL 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de
lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

Finalitats

Recursos humans, Gestió de nòmines

Legitimació
Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant 4 anys per al registre horari de jornada laboral

Sistema de tractament

Automatitzat (Digital)

Categories de dades
Dades identificadores

Dades biomètriques, Identificador d’usuari

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

Interessats legítims, Organismes de la Seguretat Social

Transferències
internacionals

No existeixen

NEWSLETTER
Descripció

Gestió i control dels usuàris subscrits al butlletí informatiu per a l'enviament de comunicacions relacionades
amb el municipi i la difusió d'esdeveniments i activitats.

Finalitats

Altres finalitats: , Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica

Dades sensibles (Especials
o penals)

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions
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Transferències
internacionals
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