REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CIF: P0810000J
Adreça postal: Josep Prats, número 2. 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Correu electrònic: Responsable.dadespersonals@l-h.cat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

1.1 Gestió
administrativa dels
treballadors públics

LICITUD DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: 6.1.b) Tractament
necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a
l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuales. RGPD: 6.1.c)
Tractament necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament. Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

(Actualització Octubre 2021)

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar la plantilla de personal i manteniment
de les relacions de servei o laborals (Sistema de
retribucions; gestió de nòmines; previsió social
del personal -INSS,AEA, tributari-; control de
presència; formació del personal;
incompatibilitats del personal; mobilitat del
personal; fons social del personal; procediment
disciplinari del personal)

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Treballadors públics: laborals (persones
amb les que es manté la relació laboral
com a treballador); funcionaris
(persones amb les que es manté una
relació estatutària de funcionari)

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball,
dades no econòmiques de nòmina, historial
del treballador/funcionari.
Dades econòmiques, financers i
d'assegurances: d'ingressos, rendes,
bancàries, plans de pensions, jubilació,
dades econòmiques de nòmina, dades
deduccions impositives, assegurances.
Categories especials de dades: salut /
afiliació sindical

Administració tributària
Seguretat Social Bancs i
entitats financeres, i altres
administracions públiques
competents

Candidats que opten a accedir a
l'ocupació pública a través d'un procés
de selecció de personal i promoció del
personal

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categoríes especials de dades: salut

CATEGORIES D'INTERESSATS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

1. RECURSOS HUMANS DE
L'AJUNTAMENT

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitar els processos de selecció i
Dades (UE) 2016/679: 6.1.b) Tractament promoció del personal
necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a
l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al
compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
1.2 Selecció i promoció Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
del personal
d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

1.3 Prevenció i
seguretat laboral del
personal

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestionar la prevenció de riscos dels treballadors Personal de l'Ajuntament afectat
Dades (UE) 2016/679: 6.1.b) Tractament al servei de l'Ajuntament i revisions mèdiques
necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a
l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al
compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT
Nº de Registre de Personal; Dades
identificadores: telèfon, nom i cognoms

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Tribunals i altres
administracions públiques
competents. Empresa de
serveis mèdics

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Altres adminitracions
públicas competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

1. RECURSOS HUMANS DE
L'AJUNTAMENT

1.4 Relacions amb els
sindicats i negociació
col.lectiva

2. MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ

2.1 Registre
d'interessos i béns
patrimonials de
membres de la
Corporació

Reglament General de Protecció de
Manteniment de les relacions amb els
Dades (UE) 2016/679: 6.1.b) Tractament representants dels treballadors públics
necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a
l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al
compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Representants sindicals, dels membres Nº de Registre de Personal
del Comitè d'empresa i dels membre de Dades identificadores: telèfon, nom i
la Junta de Personal
cognoms. Representació que ostenta

Gestió i control de les declaracions de béns
Regidors i càrrecs electes, i càrrecs no
patrimonials dels membres de la Corporació, amb electes de la Junta de Govern Local
les previsions contingudes a la normativa de
Règim Local
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Dades identificadores: DNI, adreça postal o Publicació de les dades
electrònica, imatge, telèfon, nom i
dels registres
cognoms. Dades sobre incompatibilitats.
Dades econòmiques: bancàries, renda,
participació en societats
Dades de bens i transaccions econòmiques

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

2.2 Retribucions dels
membres de la
Corporació

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitar el pagament dels drets
Dades (UE) 2016/679:
retributius dels membres de la Corporació per
Article 6.1.c. El tractament és necessari l'exercici del càrrec
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Membres de les Corporacions locals que Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
perceben retribucions
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms. Dades sobre incompatibilitats:
cumplir amb la finalitat,
Dades econòmiques: bancàries, renda,
per la qual es van recabar
participació en societats
i en cumpliment de les
Dades de bens i transaccions econòmiques
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Membres de les Corporacions locals

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones que es relacionen amb
l'ajuntament, per raó del seu càrrec o
com a representants de persones
jurídiques i altres professionals

Dades identificadores: adreça postal o
electrònica, imatge, telèfon, nom i
cognoms. Dades de detalls d'ocupació: lloc
de treball, càrrec

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones físiques o persones físiques
representants de persones jurídiques
relacionades amb l'organització
d'esdeveniments institucionals
Personal de l'ajuntament que participa
en l'organització dels esdeveniments

Dades identificadores: adreça postal o
Altres adminitracions
electrònica, imatge, telèfon, nom i
públicas competents
cognoms. Dades de detalls d'cupació: lloc de
treball, càrrec

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

2. MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ

2.3 Exercici de drets
dels membres de la
Corporació

Gestionar les sol·licituts d'informació dels
membres de la Corporació pel control de l'equip
de govern

Reglament General de Protecció de
Gestionar les relacions institucionals i l'agenda de
Dades (UE) 2016/679:
contactes de l'Ajuntament (Alts càrrecs i
Article 6.1.c. El tractament és necessari professionals, per raons del servei)
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
3.1 Protocol municipal per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

3. RELACIONS INSTITUCIONALS

3.2 Organització
d'esdeveniments
institucionals

Reglament General de Protecció de
Gestionar l'organització d'esdeveniments
Dades (UE) 2016/679:
institucionals
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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No es preveuen

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

3. RELACIONS INSTITUCIONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

3.3 Unions civils

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Celebració d'unions civils a l'Ajuntament
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Gestionar les dades dels usuaris de tràmits
Dades (UE) 2016/679:
electrònics
RGPD: 6.1.a. Consentiment de
l'interessat; 6.1.c. Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
4.1 Usuaris de tràmits aplicable al responsable del tractament.

CATEGORIES D'INTERESSATS

Persones sol·licitants Càrrec electe que
celebra el matrimoni

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT
Dades identificadores: adreça postal o
electrònica, imatge, telèfon, DNI, nom i
cognoms

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Registre Civil de
L'Hospitalet

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Usuaris que realitzen tràmits electrònics Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms. Informació
relativa al tràmit

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

electrònics

4. PLATAFORMES DIGITALS
MUNICIPALS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

Reglament General de Protecció de
Dades(UE) 2016/679:
Article 6.1.a. Consentiment de
l'interessat

Gestionar les dades dels usuris del web municipal Usuaris del web municipal (Contacta)

Dades identificadores: DNI, adreça
electrònica, nom i cognoms, telèfon

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.a. Consentiment de
l'interessat

Gestionar les dades dels usuaris dels apps
municipals

Dades identificadores: adreça postal i
electrònica, nom i cognoms , telèfon

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

4.2 Usuaris del Web
municipal

Usuaris de les apps municipals

4.3 Usuaris d'Apps's
municipals
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Acreditar el domicili i residència habitual dels
Veïns inscrits en el PMH del municipi
veïns del municipi. Vinculació d'una persona al
municipi com a part integrant de la seva població.

Dades obligatòries: nom i cognoms, sexe,
domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de
naixement, número de document nacional
d'identitat/número de tarjeta de
residència/número d'identificació
d'extranger/certificat o títol escolar o
acadèmic. Dades no obligatòries: designació
de les persones que puguin representar a
cada inscrit, davant l'Oficina Consular a
efectes padronals, número de telèfon del
domicili en el país de residència, domicilio i
número de telèfon del municipi de
referència a Espanya

Dades obligatòries: A
altres AAPP per exercicr
les seves competències,
per a assumptes en els
que el domicili o la
residència sigui una dada
rellevant. A l'oficina del
Cens Electoral.
Als òrgans estadístics de
les AAPP, amb finalitats
estadístiques. A l'Institut
d'Estadística de Catalunya
per a la formació del
Registe de Població de
Catalunya

No es contempla la
supressió de les dades
del Padró de L'H, de
conformitat amb la
legislació de Procediment
administratiu i la Llei
16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric
Espanyol

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General

Relacionar les persones que compleixen els
Veïns que acompleixen els requisits de
requisits per ser electores. El confecciona l'Oficina la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Cens Electoral (INE) amb la col.laboració dels del Règim Electoral General
Ajuntaments

Nom i cognoms, sexe, domicili habitual,
nacionalitat, lloc i data de naixement, tipus i
número del document d'identitat, tiulació
escolar o acadèmica

A altres AAPP, jutjats i
tribunals per exercir les
seves competències en el
marc de la legislació
electoral

Les dades s'eliminaran o
conservaran en els
terminis previstos a les
taules d'avaluació
documental (TAAD),
aprovades per la
Comissió Nacional
d'Accés avaluació i tria
documental i les
resolucions i dictàmens
de la Comissió de
Garantia del dret d'accés
a la informació pública
(GAIP)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar i liquidar els tributs municipals
Contribuents, subjectes passius
(Impostos municipals -Impost de béns immobles;
impost sobre l'augment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana; impost sobre vehicles de
tracció mecànica i impost sobre construccions,
instal.lacions i obres-; contribucions especials;
taxes municipals i bonificacions i exempcions
tributàries)

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms. Dades econòmiques, bancàries;
cumplir amb la finalitat,
Dades acadèmiques i professionals:
per la qual es van recabar
pertinença a col·legis o associacions
i en cumpliment de les
professionals. Dades de trascendència
obligacions establertes al
tributària
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

5.1 Padró Municipal
d'Habitants

5. PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS

5.2 Cens electoral

6. INGRESSOS MUNICIPALS

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
6.1 Tributs municipals realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

6.2 Preus públics
municipals

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar, liquidació i recaptaptació de els preus Subjecte obligat a satisfer la
Dades (UE) 2016/679:
públics municipals
contrapestació pecuniària que
Article 6.1.c. El tractament és necessari
constitueix un preu públic
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms. Dades econòmiques, bancàries;
cumplir amb la finalitat,
Dades sobre el servei o l'activitat per la qual
per la qual es van recabar
es satisfà el preu públic; Dades de
i en cumpliment de les
trascendència tributària
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar els ingressos patrimonials
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones interessades d'un expedient
administratiu

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms; Dades econòmiques, bancàries
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones interessades que sol·liciten
una llicència administrativa de
competència municipal

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon,
informació comercial, dades econòmiques,
correu electrònic

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Ciutadans que presentin escrits o
documentació a l'Ajuntament, o que
rebi documentació de l'Ajuntament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

6. INGRESSOS MUNICIPALS

6.3 Ingresos
patrimonials

7. AUTORITZACIONS
ADMINISTRATIVES

8. REGISTRES, CENSOS I
INVENTARIS

7.1 Autoritzacions
administratives

Gestionar les llicències administratives de
competència municipal (Per activitats; mercats
municipals; urbanisme i obres; ocupació via
pública; per espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari; per la
tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos per a la via pública, ...)

Reglament General de Protecció de
Donar constància dels ciutadans de les seves
Dades (UE) 2016/679:
relacions documentals amb l'Ajuntament
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
8.1 Registre municipal Llei 26/2010, de règim jurídic i de
d'entrada i sortida de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
documents
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

8.2 Registre de
Resolucions i actes

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestionar les Resolucions i actes administratius
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Ciutadans que presentin escrits o
documentació a l'Ajuntament, o que
rebi documentació de l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Gestionar les dates d'unions civils amb l'agenda
autoritats que celebren matrimonis per la gestió
del calendari casaments

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones sol·licitants de la celebració de Dades identificadores: DNI, adreça postal o Registre civil
la unió civil
electrònica, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar el Registre d'entitats del municipi

Persones de contacte o representatns
de les entitats

Nom i cognoms, DNI, adreça, signatura,
telèfon, correu electrònic

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar el Registre municipal de contractistes

Persones físiques o persones físiques
representants de persones jurídiques
relacionades contractistes,
encarregades del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, telèfon, nom i cognoms. Dades
econòmiques: bancàries; Dades de béns i
transaccions econòmiques

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

8.3 Registre municipal
d'unions civils

8. REGISTRES, CENSOS I
INVENTARIS

8.4 Registre municipal
d'entitats

8.5 Registre municipal
de contractistes
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Gestionar el Registre municipal de contractistes- Persones físiques o persones físiques
encarregats del tractament de dades de caràcter representants de persones jurídiques
personal per compte de l'Ajuntament
relacionades contractistes,
encarregades del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, telèfon, nom i cognoms. Dades
econòmiques: bancàries; Dades de béns i
transaccions econòmiques

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Gestionar el Registre municipal de sol.licitants
d'habitatge de protecció oficial

Persones interessades

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, telèfon, nom i cognoms. Dades
econòmiques: bancàries Dades de béns i
transaccions econòmiques

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar i control dels codis identificatius
d'animals domèstics del municipi

Propietaris d'animals domèstics

Nom i cognoms, DNI, adreça, data de
naixement, lloc de naixement, nacionalitat

Forçes i cossos de
seguretat

8.8 Cens municipal
d'animals domèstics

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d'animals de
L'Hospitalet

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar i control dels codis identificatius
d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris

Propietaris d'animals considerats
perillosos

Nom i cognoms, DNI, adreça, data de
Forçes i cossos de
naixement, lloc de naixement, nacionalitat, seguretat
test d'aptitut psicològica, antecedents
penals

8.9 Cens municipal
d'animals perillosos

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Oredenança reguladora de la protecció,
control i tinença d'animals de
L'Hospitalet

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

8.6 Registre municipal
d'encarregats de
tractament de dades
personals

8.7 Registre municipal
de sol.licitants
d'habitatge de
protecció oficial

8. REGISTRES, CENSOS I
INVENTARIS
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

9. SUBVENCIONS, AJUTS I
BEQUES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Gestionar i descripció del fons documental de
Persones interessades
l'Arxiu municipal, així com les dades d'usuaris que
exerceixen el dret d'accés i consulta dels
documents de l'Arxiu municipal

Nom i cognoms, DNI, adreça, data de
naixement

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Gestionar i control dels béns drets i obligacions
de l'Ajuntament

Persones sol·licitants d'accés i consulta
desl documents de l'arxiu municipal

Nom i cognoms, DNI, adreça postal i
electrònica

No es preveuen

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Recollir els apoderaments que aportin els
Dades (UE) 2016/679:
ciutadans, tant per tàmits de l'Ajuntament com
Article 6.1.c. El tractament és necessari d'altres Administracions
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
8.12 Registre electrònic Article 6.1.e. El tractament és necessari
d'apoderaments
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
Representa
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones interessades i persones
representants

Tant de la persona interessada com de la
Altres AAPP
persona representant: Nom i cognoms, DNI i
correu electrònic

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitació de les sol.licituds de
Dades (UE) 2016/679:
subvencions, ajuts i beques atorgades per
Article 6.1.c. El tractament és necessari l'Ajuntament
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
9.1 Subvencions, ajuts i per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
beques
de poders públics conferits al
responsable del tractament; Llei
38/2003, de 17 de novembre General de
Subvencions

Persones sol·licitants de la subvenció,
ajut o beca

Nom i cognoms, DNI, adreça postal i
electrònica. Informació relativa a la
prestació

Administració tributària
Es conservaran durant el
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

8.10 Inventari Arxiu
Municipal

8. REGISTRES, CENSOS I
INVENTARIS

LICITUD DEL TRACTAMENT

8.11 Inventari municipal
general (béns, drets i
obligacions)
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

10. CONVENIS
ADMINISTRATIUS

11. CONTRACTES PÚBLICS

12. RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL

13. PROCEDIMENTS
SANCIONADORS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

10.1 Convenis
administratius

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Gestionar i registre dels convenis formalitzats per Persones físiques signants del conveni i
Dades (UE) 2016/679:
l´Ajuntament amb altres entitats, AAPP, que es altres intervinents
Article 6.1.c. El tractament és necessari desenvolupen en interès públic
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

13.1 Procediments
Sancionadors

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Licitadors, proveïdors i contractistes

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms. Dades econòmiques: bancàries
cumplir amb la finalitat,
Dades de béns i transaccions econòmiques
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitar els expedients de
Dades (UE) 2016/679:
responsabilitat patrimonial
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels treballadors

Persones que insten un expedient de
responsabilitat patrimonial,
representants, interessats

Dades identificadores: DNI, nom i cognom,
telèfon, adreça posal o electrònica. Dades
de salut

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitació dels expedients
Dades (UE) 2016/679:
sancionadors de competència de l'Ajuntament
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones interessades i afectats en un
expedient sancionador

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Jutjats i Tribunals, Forçes i Es conservaran durant el
Correu electrònic. Infraccions
cossos de seguretat
temps necessari per
administratives
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament
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Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, telèfon, nom i
cognoms. Dades de detalls d'ocupació: lloc
de treball, càrrec

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)
Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitació del procediment
Dades (UE) 2016/679:
administratiu del contractes de l'Ajuntament
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament;
11.1 Contractes públics Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic

12.1 Responsabilitat
patrimonial

CATEGORIES D'INTERESSATS

Companyia assegurança
de l'Ajuntament. Jutjat
contenciòs administratiu.
Comissió jurídica
assessora

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

14.1 Planejament,
ordenació i gestió
urbanística

14. ORDENACIÓ DEL TERRITORI
I PLANEJAMENT URBANÍSTIC

14.2 Infraestructura
urbana i Serveis
municipals

LICITUD DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar el planejament, la relació
Persones afectades o interessades en
d'expropiacions efectuades, el procés de
els expedients
cooperació: relació de propietaris de finques
incloses; la reparcelació i el procés de
compensació, relacions de propietaris i el control
administratiu dels expedients de disciplina
urbanística (obres sense llicència, habilitabilitat,
etc)

Reglament General de Protecció de
Gestionar els serveis d'obres i el manteniments
Dades (UE) 2016/679:
d'edificis i infraestructures municipals
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Desenvolupament d’activitats de protecció del
Dades (UE) 2016/679:
medi ambient i sostenibilitat
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
14.3 Protecció del Medi
per al compliment d’una missió
ambient i sostenibilitat
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

15. HABITATGE

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestió dels serveis de l'Oficina Municipal de
Dades (UE) 2016/679:
l'Habitatge
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
15.1 Gestió Municipal Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
de l'Habitatge
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça postal i
electrònica. Telèfon

Altres administracions
públiques competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones usuaries dels serveis

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça postal i
electrònica. Telèfon

Altres administracions
públiques competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones interessades en activitats o
projectes ambientals

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu No es preveuen
electrònic

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones sol·licitants dels serveis

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Administracions públiques Es conservaran durant el
electrònic. Informació relativa a la sol·licitud competents en la matèria temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

16.1 Formació en
l'àmbit laboral i
ocupació

16.2 Emprenedoria

16. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
LA CIUTAT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Gestionar el servei d'ocupació per a persones en
Dades (UE) 2016/679:
recerca de feina
Article 6.1.a. El consentiment de
l'interessat. Article 6.1.c. El tractament
és necessari per al compliment d’una
obligació legal aplicable al responsable
del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.a. El consentiment de
l'interessat. Article 6.1.c. El tractament
és necessari per al compliment d’una
obligació legal aplicable al responsable
del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

CATEGORIES D'INTERESSATS

Persones físiques a l'atur i/o en cerca
activa de feina.
Persones
disapacitades

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT
Dades identificadores: DNI, adreça postal,
electrònica, telèfon, nom i cognoms. Detalls
d'ocupació: lloc de treball, càrrec. Dades
acadèmiques: historial d'educació, formació

Gestionar el servei de promoció de creació
Persones que participen de projectes
Dades identificadores: DNI, adreça postal,
d'empreses i emprenedoria (Certificat de
d'emprenedoria amb el supor municipal electrònica, telèfon, nom i cognoms
viabilitat creació d'empreses i cessió d'espais per
a formacions, ...)

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Empreses que busquen
incorporar nous
treballadors. Altres AAPP
competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Altres AAPP competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar el desenvolupament econòmic,
Dades (UE) 2016/679:
l'ocupació de la ciutat i relació i contactes amb
Article 6.1.c. El tractament és necessari empreses per llistes de distribució d'informació
per al compliment d’una obligació legal de l'Àrea en el marc de les seves competències
aplicable al responsable del tractament
16.3 Desenvolupament Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
econòmic
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones que participen en els projectes Dades identificadores: DNI, adreça postal,
o sol·licitants de prestacions
electrònica, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual

Altres AAPP competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar la promoció del comerç a la ciutat i
Dades (UE) 2016/679:
relació i contacte amb botigues per llistes de
Article 6.1.c. El tractament és necessari distribució d'informació de l'Àrea en el marc de
per al compliment d’una obligació legal les seves competències
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones que participen en els projectes Dades identificadores: DNI, adreça postal,
o sol·licitants de prestacions
electrònica, telèfon, nom i cognoms

Altres AAPP competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

16.4 Comerç
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

16.5 Turisme

16. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
LA CIUTAT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Promoció turistica del municipi
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Gestionar les concessions i titulars de parades i
Dades (UE) 2016/679:
altres de mercats municipals
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
16.6 Mercats municipals per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

17.1 Informació al
consumidor

CATEGORIES D'INTERESSATS

Persones interessades en l'oferta
turistica del municipi

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònic

Titulars dels llocs del mercat municipal i Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon,
associacions de paradistes
informació comercial, dades econòmiques,
correu electrònic

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Altres AAPP competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Gestionar la informació sobre els drets com a
Persones usuaris del servei
consumidors o usuaris, consultes i de
reclamacions de consum a l'Oficina Municipal de
Consumidors

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònic. Informació relativa a la petició de
l'usuari

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament

Gestionar les resolucions de les reclamacions de
consum promovent la mediació entre les parts o
bé mitjançant l’arbitratge

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònic. Informació relativa a la petició de
l'usuari

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

17. CONSUM
Persones usuaris del servei

17.2 Junta Arbitral de
Consum
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

18.1 Serveis socials
bàsics

18.2 Atenció a la
Infància i a
l'adolescència

18. ATENCIÓ A LES PERSONES

18.3 Atenció a la
Joventut

18.4 Atenció a la
dependència

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Reglament General de Protecció de
Gestionar els serveis prestats als usuaris dels
Persones sol·licitants del servei
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
serveis socials de l'Ajuntament, en el marc de les
tractament és necessari per al
competències atribuides als municipis
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament Llei 7/1985,
de 2 d'abril de Reguladora de les Bases
de Règim Local

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tràmit de la prestació d'assistència o
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
tractament de tipus social per a infants i
tractament és necessari per al
adolescents
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones sol·licitants del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar els serveis d'informació, d'orientació i
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.a.
d'assessorament a joves, així com la realització
Consentiment de l'interessat. Article
d'activitats d'oci per a joves
6.1.c. El tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament. Llei
33/2010, d'1 d'octubre, de Polítiques de
Joventut

Persones sol·licitants del servei i/o
enrregistrades com a usuàries de
l'Oficina Jove

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tràmit de la prestació d'assistència o
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
tractament de tipus social per a persones
tractament és necessari per al
depenents
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones dependents sol·licitants del
servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual, signatura electrònica,
targeta sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS
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MESURES DE SEGURETAT

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

18.5 Atenció a la gent
gran

18.6 Atenció a la
discapacitat

18. ATENCIÓ A LES PERSONES

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tràmit de la prestació d'assistència o
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
tractament de tipus social per a persones grans
tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones grans sol·licitants del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tràmit de la prestació d'assistència o
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
tractament de tipus social per a persones amb
tractament és necessari per al
discapacitat
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones discapacitades sol·licitants del Dades identificadores: DNI, adreça postal o
servei
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones sol·licitants del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestionar i tràmit de la prestació d'assistència o Persones sol·licitants del servei
tractament de tipus social per a dones.
Promocionar la igualtat d’oportunitats, prevenció
de la violència contra la dona

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques
personals: estat civil, família, naixement, lloc
de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals:
formació, titulacions, experiència
professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Altres AAPP competents,
Centres de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tràmit de l'atenció i seguiment de les
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
drogodependències
tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
18.7 Persones amb Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
drogodepend. i/o altres
realitzada en interès públic o en exercici
addiccions
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: Article 6.1.c. El
tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
18.8 Atenció a la Dona realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

18.9 Atenció als
nouvinguts

18. ATENCIÓ A LES PERSONES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestionar l'acollida i integració dels nouvinguts de Usuaris del servei d’Atenció a la
Dades (UE) 2016/679:
la ciutat
migració
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Prestació de servei d’atenció a les persones
Dades (UE) 2016/679:
protegides per aquesta llei
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
18.10 Atenció a LGTBI per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

19.1 Activitats
educatives (Escoles i
llars d'infants)

19. EDUCACIÓ

LICITUD DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Gestionar les diferents activitats i relacions
Dades (UE) 2016/679:
educatives d'escoles i llars d'infants
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Participació ciutadana a través de la implicació
Dades (UE) 2016/679:
dels nois i noies en temes d'interès ciutadà
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
19.2 Consell Escolar de Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
nois i noies
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, email, signatura, estat civil, data i lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades
econòmiques, dades d'ocupació, dades de
característiques personals,categories
especials de dades.

Altres administracions
Es conservaran durant el
públiques competents en temps necessari per
la matèria
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones que pateixin, hagin patit o
estiguin en risc de patir discriminació o
violència per orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, email, signatura, estat civil, data i lloc de
naixement, edat, categories especials de
dades(salut)

Altres administracions
Es conservaran durant el
públiques competents en temps necessari per
la matèria
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones interessades en les activitats
educatives

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, dades Altres administracions
Es conservaran durant el
econòmiques, correu electrònic
públiques competents en temps necessari per
la matèria
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Nois i noies que participen en els
projectes

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres administracions
Es conservaran durant el
electrònic, data de naixement
públiques competents en temps necessari per
la matèria
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

20. PROMOCIÓ DE L'ESPORT I
DE LA CULTURA

21. SALUT PÚBLICA

22. CEMENTIRI I SERVEIS
FUNERARIS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar les activitats i serveis esportius i
Usuaris dels serveis i instal·lacions
Dades (UE) 2016/679:
centres esportius municipals i la difusió de les
esportives municipals
Article 6.1.c. El tractament és necessari activitats esportives impulsades per l'Ajuntament
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
20.1 Activitats, serveis i Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
instal.lacions esportives
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu No es preveuen
electrònic, dades bancàries

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
20.2 Activitats, serveis Article 6.1.e. El tractament és necessari
i instal.lacions culturals per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu No es preveuen
electrònic, dades bancàries

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, No es preveuen
correu electrònica Altres usuaris del sevei

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

21.1 Prevenció salut
pública i control
sanitari

Gestionar les activitats i serveis culturals
municipals i instal.lacions culturals i la difusió de
les activitats culturals impulsades per
l'Ajuntament

Usuaris dels serveis i instal·lacions
culturals municipals

Reglament General de Protecció de
Gestionar els serveis relacionats amb la vigilància Usuaris dels servei de salut pública
Dades (UE) 2016/679:
de la salubritat pública, el control sanitari i
Article 6.1.c. El tractament és necessari d'inspecció dels locals i comerços oberts al públic
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Gestionar els serveis funeraris públics minicipals
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
22.1 Cementiri i serveis Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
funeraris
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones que sol.liciten a l'entitat de
serveis funeraris sobre ninxos,
inhumacions i exhumacions

17

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

23.1 Protecció civil

23.2 Seguretat
ciutadana

23. SEGURETAT CIUTADANA

23.3 Mobilitat i
transport

23.4 Convivència i
civisme

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar els plans de protecció civil municipal
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Personas físiques que participen en el
desenvolupament de les activitats de
protecció civil

Nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, No es preveuen
correu electrònica Altres

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitació administrativa d’aspectes
Dades (UE) 2016/679:
relatius a la seguretat ciutadana
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones afectades o interessades en
tràmits o expedients de seguretat
ciutadana

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònic

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar i tramitació administrativa d’aspectes
Dades (UE) 2016/679:
relatius a la mobilitat del ciutadans
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones interessades en la mobilitat
dins el municipi

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu No es preveuen
electrònic

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament. Ordenança
municipal de convivència i civisme

Persones que sol·liciten informació
sobre convivència i civisme. Persones
afectades o interessades en tràmits o
expedients d'incidències sobre civisme

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu Altres AAPP competents
electrònic

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Informar i gestionar sobre aspectes de
convivència i incidències sobre civisme, així com
atendre i tramitar les sol.licituds relacionades
amb l'Ordenança municipal de convivència i
civisme
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

23. SEGURETAT CIUTADANA

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Garantir la seguretat d’instal·lacions,
Dades (UE) 2016/679:
dependències i persones i registre i control de
Article 6.1.c. El tractament és necessari visites
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
23.5 Control d'accessos Article 6.1.e. El tractament és necessari
als equipaments
per al compliment d’una missió
municipals
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

CATEGORIES D'INTERESSATS

Persones físiques que acedeixen a
instal·lacions municipals

Gestió administrativa de la Guàrdia Urbana
Persones afectades pels expedients
(control industrial, vehicles abandonats, gestió de administratius de la Guàrdia Urbana
grues, ocupació de la via pública, objectes
perduts, expedients sancionadors, ...etc.) i gestió
d’expedient administratius sancionadors; gestió
de les incidències policials, així com la gestió
interna del departament de la Guàrdia Urbana
(control dels recursos humans adscrits a la
Guàrdia Urbana i del material i
emmagatzematge)

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT
Imatge, veu. Dades identificadores: DNI,
adreça postal, electrònica, nom i cognoms

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

A la Policia Local, Fiscalia, En un termini màxim
Forçes i cossos de
d'un mes
seguretat

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Nº de Registre de Personal
Altres AAPP competents
Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, targeta
sanitària.
Detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec
Categories especials de dades: salut /
afiliació sindical

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Realització d'actuacions de la Guàrdia Urbana en Persones implicades en una intervenció
Dades (UE) 2016/679:
exercici de les seves competències
policial
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
24.2 Intervencions de la
per al compliment d’una missió
Guàrdia Urbana
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, telèfon, nom i
cognoms,
Detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec ,
dades amb fins policials, dades de titulars de
bens immobles del municipi

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
24.3 Enregistrament de
Article 6.1.e. El tractament és necessari
trucades telefòniques i per al compliment d’una missió
radiotelefòniques de la realitzada en interès públic o en exercici
Guàrdia Urbana
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Altres Cossos Policials,
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Fiscalia
cognoms,
Detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec,
dades amb fins policials

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

24.1 Gestió interna i
administrativa de la
Guàrdia Urbana

24. GUÀRDIA URBANA

LICITUD DEL TRACTAMENT

Enregistrement de les trucades telefòniques
Persones implicades en trucades
externes i radiotelefòniques a la Policia Local per telefònoques externes
Personal de
a la constància de denúncies, sol.licituds,
la Policia Local
informacions i actuacions, seguretat pública i
defensa, actuacions de forces i cossos de
seguretat amb fins policials
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Jutjats, Tribunals de
Justícia, Fiscalia i d’altres
AAPP, d’acord amb la
normativa

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

25.1 Smart city

25. INNOVACIÓ SOCIAL

26. ASSESSORIA JURÍDICA

27. SECRETARIA MUNICIPAL

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Estratègiques per a la ciutat per a la promoció de Ciutadans afectats pels projectes de
Dades (UE) 2016/679:
la participació de la ciutadania en l’ús eficient i
ciutat intel·ligent o digital
Article 6.1.c. El tractament és necessari sostenible de les tecnologies de la informació
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
25.2 Creació multimèdia per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Gestionar els serveis i usuaris del Centre
Municipal de creació multimèdia Torre Barrina,
així com del servei d'allotjament a estudiants i
professors universitaris, científics i investigadors

Reglament General de Protecció de
Tramitació i defensa jurídica dels procediments i
Dades (UE) 2016/679:
recursos jurisdiccionals de l'Ajuntament de
Article 6.1.c. El tractament és necessari L'Hospitalet davant l'Administració de Justícia
per al compliment d’una obligació legal
26.1 Assessorament aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
jurídic, representació i
per al compliment d’una missió
defensa jurídica de
realitzada en interès públic o en exercici
l'Ajuntament
de poders públics conferits al
responsable del tractament

27.1 Fe pública i
assessorament legal
preceptiu

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones físiques afectades o
Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
interessades pels expedients, informes i electrònica, imatge, telèfon, nom i
altres actuacions
cognoms. Informació relativa a l'expedient

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones sol·licitants del servei

Reglament General de Protecció de
Gestionar els acords i actes dels òrgans de Govern Càrrecs electes. Alts càrrecs
Dades (UE) 2016/679:
Municipal i fe pública
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, telèfon, nom i cognoms.
Càrrec

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

28. GESTIÓ ECONÒMICA i
FISCALITZACIÓ

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestió de la comptablitat i l'execució del
Dades (GU) 2016/679:
pressupost del municipi
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
28.1 Funció de la
comptabilitat municipal per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Tercers que es relacionen amb
l'Ajuntament, contribuents i altres
Administracions

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, imatge, telèfon, nom i
Bancs i entitats financeres temps necessari per
cognoms. Dades econòmiques: bancàries.
cumplir amb la finalitat,
Dades de béns i transaccions econòmiques
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones físiques creditores i persones
físiques representants de persones
jurídiques creditores, empleats
municipals

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, telèfon, nom i
cognoms. Dades econòmiques:
bancàries.Dades de éens i transaccions
econòmiques

Administració tributària
Bancs i entitats financeres,
i altres adminitracions
públiques competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Gestió dels recursos financers de l'Ajuntament
(Domiciliacions en comptes corrents d'entitats
financeres per a cobrament de tributs municipals
i preus públics. Pagament de tercers. Gestió
administrativa de constrenyiment per a la
realització dels crèdits tributaris. Altres de dret
públic en via executiva)

Persones físiques creditores i persones
físiques representants de persones
jurídiques creditores, empleats
municipals

Dades identificadores: DNI, adreça postal o
electrònica, imatge, telèfon, nom i
cognoms. Dades econòmiques: bancàries.
Dades de béns i transaccions econòmiques

Administració tributària
Bancs i entitats financeres,
i altres adminitracions
públiques competents

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés
de les persones a la informació pública
(transparència passiva) i funció de la
transparència activa

Persones interessades que exerceixen Dades identificadores: DNI, adreça postal o Comissió de Garantia del Es conservaran durant el
un el seu dret de d'accés a la informació electrònica, nom i cognoms.
dret d'accés a la
temps necessari per
pública
Altra informació aportada per l'interessat
informació pública (GAIP) cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Control i fiscalització interna de la gestió
Dades (UE) 2016/679:
econòmica municipal
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
28.2 Control i
fiscalització interna de Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
la gestió econòmicrealitzada en interès públic o en exercici
financera
de poders públics conferits al
responsable del tractament

28.3 Funció de la
Tresoreria Municipal

29. TRANSPARÈNCIA

LICITUD DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
29.1 Gestió de la
Transparència activa i realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
passiva
responsable del tractament Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon
govern
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Registre, atenció i gestió de les sol·licituds de
Dades (UE) 2016/679:
drets de protecció de dades, reconeguts a les
Article 6.1.c. El tractament és necessari persones interessades
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
30.1 Gestió de l'exercici Article 6.1.e. El tractament és necessari
de drets de titulars de per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
dades personals
de poders públics conferits al
responsable del tractament

30. PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL

Persones interessades que exerceixen
un dret de protecció de dades

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Autoritat Catalana de
electrònica, nom i cognoms,
Protecció de Dades
Altra informació aportada per l'interessat

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Autoritat Catalana de
electrònica, nom i cognoms,
Protecció de Dades
Altra informació aportada per l'interessat

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Ciutadans i entitats

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar la participació comunitària per
Ciutadans i entitats
Dades (UE) 2016/679:
l’assessorament, consulta, deliberació, proposta i
Article 6.1.c. El tractament és necessari participació en matèria de serveis socials
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
31.2 Consell de Serveis per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
Socials
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Anàlisi i gestió de les dades personals (Auditories, Titulars de les dades
Dades (UE) 2016/679:
Plans d'avaluació d'impacte, ...)
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
30.2 Anàlisi i gestió de per al compliment d’una missió
les dades personals realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

31.1 Consell Educatiu

31. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Gestionar la participació de la comunitat
Dades (UE) 2016/679:
educativa local, amb funcions d’assessorament,
Article 6.1.c. El tractament és necessari consulta, proposta i informació
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Ciutadans i entitats

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Foment, impuls i desenvolupament de la
Ciutadans i entitats
participació ciutadana en la gestió dels assumptes
municipals que afecten més directament la vida
quotidiana dels veïns i veïnes

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Ciutadans i entitats

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Direcció i programació en la gestió dels serveis de Ciutadans i entitats
Dades (UE) 2016/679:
comunicació municipal
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
31.6 Consell executiu i
Article 6.1.e. El tractament és necessari
de programació dels
per al compliment d’una missió
serveis de comunicació realitzada en interès públic o en exercici
de L'H
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, càrrec,
formació acadèmica

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

31.3 Consell de ciutat

31.4 Consells de
districte

Reglament General de Protecció de
Organització, informació i gestió d'activitats
Dades (UE) 2016/679:
culturals, fires, festa major, etc.del municipi
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

CATEGORIES D'INTERESSATS

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

31. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Reglament General de Protecció de
Participació social i política en la gestió dels
Dades (UE) 2016/679:
serveis de comunicació municipal
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
31.5 Consell consultiu i Article 6.1.e. El tractament és necessari
assessor dels serveis de per al compliment d’una missió
comunicació de L'H realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

31.7 Voluntariat

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Reglament General de Protecció de
Gestionar les persones voluntàries inscrites a
Dades (UE) 2016/679:
l'Oficina municipal de voluntaris
Article 6.1.a El consentiment de
l'interessat. Article 6.1.c. El tractament
és necessari per al compliment d’una
obligació legal aplicable al responsable
del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament. Llei
45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat

Ciutadans

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, edad de
naixement

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar la participació de la ciutadania en els
Dades (UE) 2016/679:
diferents processos d'interès general
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Ciutadans

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, nom i cognoms, edad de
naixement

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Reglament General de Protecció de
Gestionar les accions de cooperació amb els
Dades (UE) 2016/679:
països menys desenvolupats
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Persones que participen en els projectes Dades identificadores: DNI, adreça postal o Altres AAPP competents
electrònica, nom i cognoms

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones usuàries del servei

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

31. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

31.8 Processos
participatius

32. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

32.1 Cooperació i
solidaritat

Reglament General de Protecció de
Gestionar les reclamacions de la ciutadania
Dades(UE) 2016/679:
davant la Sindicatura de greuges de L'Hospitalet
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
33. ÒRGANS DE DEFENSA DE LA 33.1 Sindicatura de
per al compliment d’una missió
CIUTADANIA
greuges de L'Hospitalet
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament
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Dades identificadores: DNI, adreça postal o Altres AAPP competents
electrònica, nom i cognoms,
Altra informació aportada per l'interessat

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

33. ÒRGANS DE DEFENSA DE LA
CIUTADANIA

34. TRIBUNAL ECONÒMICADMINISTRATIU

35. SERVEI D'ATENCIÓ AL
CIUTADÀ

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

33.2 Comissió de
suggeriments i
reclamacions de L'H

LICITUD DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Gestionar les queixes i reclamacions de la
Dades (UE) 2016/679:
ciutadania
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Tramitació i resolució de reclamacions econòmic
Dades (UE) 2016/679:
administratives
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
34.1 Tribunal econòmicde poders públics conferits al
administratiu
responsable del tractament

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
35.1 Servei d'Atenció al realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
Ciutadà
responsable del tractament

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Persones usuàries del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Altres AAPP competents
electrònica, nom i cognoms,
Altra informació aportada per l'interessat

Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Persones físiques o representants de
persones jurídiques que hagin formulat
reclamació economicoadministrativa
davant el TEALH,
Iinteressats en els procediments
Persones relacionades amb el TEALH en
l’exercici de les seves funcions.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o Administració tributària
Es conservaran durant el
electrònica, telèfon, nom i cognoms. Dades Bancs i entitats financeres temps necessari per
econòmiques, bancàries. Dades sobre la
cumplir amb la finalitat,
sol·licitud de l'activitat de l'Ajuntament
per la qual es van recabar
Dades de trascendència tributària
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o No es preveuen
electrònica, telèfon, nom i cognoms

Les mesures de seguretat
No es preveuen
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

Servei d'Atenció i informació al ciutadà (gestió de Persones físiques que necessiten
sol.licituds, suggeriments, comentaris i
informació sobre tràmits, serveis o
incidències), i atendre les sol.licituds dels
instal.lacions de l'Ajuntament
ciutadans en l'exercici dels drets establerts al
Reglament General de Protecció de Dades
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Es conservaran durant el
temps necessari per
cumplir amb la finalitat,
per la qual es van recabar
i en cumpliment de les
obligacions establertes al
Reglament General de
Protecció de dades (UE)

CONJUNT ESTRUCTURAT DE DADES
PERSONALS

36. VIDEOVIGILÀNCIA

DENOMINACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

36.1 Videovigilància

LICITUD DEL TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679:
Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari
per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici
de poders públics conferits al
responsable del tractament. Instrucció
1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, sobre
el tractament de dades personals amb
finalitats de vigilància a través de
sistemes de càmeres o videocàmeres.
Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la
qual es regula la utilització de
videocàmeres per les Forces i Cossos de
Seguretat en llocs públics

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Garantir la seguretat de les persones, béns i
Interessats
instal.lacions de l'Ajuntament mitjançant circuit
tancat de càmeres de vídeo; Garantir la seguretat
d'escales i ascensors; Garantir la seguretat del
trànsit, incloent l'accés a zones restringides al
trànsit (Zones de prioritat de vianants)i incoar
expediens sancionadors

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT
Imatge, matrícula del vehicle
Dades identificadores: DNI, adreça postal,
electrònica, nom i cognoms
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CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES
DADES (TERMINIS /
CRITERIS)

A la Policia Local, Fiscalia, En un termini màxim
Forçes i cossos de
d'un mes
seguretat

MESURES DE SEGURETAT

TRANSF.
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat
No estan previstes
implantades corresponen a les
aplicades d'acord el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica i que
es troben en els documents que
conformen la Política de
Seguretat de la Informació de
l'Ajuntament

