CLÀUSULA INFORMATIVA FITXER DE VIDEOVIGILÀNCIA

D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en connexió amb l’article 12.6
de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, s’informa:

1. Que les seves dades personals, s’incorporaran al fitxer amb la denominació
“VIDEOVIGILÀNCIA” del qual es responsable l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, creat per acord del Ple Municipal de 24 de novembre de 2009, i
modificat per acord del Ple Municipal de 22 de març de 2011 (BOP de
Barcelona de 13 d’abril de 2011) i seran tractades amb la finalitat de control
d’accessos als edificis municipals, protecció d’autoritats, regulació de la
circulació viària, vigilància del parc municipal d’escales mecàniques i ascensors
ubicats a la via pública, a través de sistemes de videovigilància.
2. Que el destinatari de les seves dades es l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
3. Que pot exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i oposició davant de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer Girona, 10, de
L’Hospitalet de Llobregat.
4. Que l’encarregat del tractament de les dades, es l’empresa adjudicatària de
l’execució de serveis de manteniment dels sistemes de videovigilància i control
d’edificis municipals ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.

CLÁUSULA INFORMATIVA FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, en conexión con el artículo
12.6 de la Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de
carácter personal mediante cámaras con fines de videovigilancia, de la Autoridad
Catalana de Protección de datos, se informa:

1. Que sus datos personales, se incorporarán al fichero con la denominación
"VIDEOVIGILANCIA" del que es responsable el Ayuntamiento de L'Hospitalet,
creado por acuerdo del Pleno Municipal de 24 de noviembre de 2009, y
modificado por acuerdo del Pleno municipal de 22 de marzo de 2011 (BOP de
Barcelona de 13 de abril de 2011) y serán tratados con la finalidad de control
de accesos a los edificios municipales, protección de autoridades, regulación
de la circulación vial, vigilancia del parque municipal de escaleras mecánicas y
ascensores ubicados en la vía pública, a través de sistemas de videovigilancia.
2. Que el destinatario de sus datos es el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat.
3. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante la
Oficina de Atención Ciudadana (OAC), ubicada en la calle Girona, 10, de
L’Hospitalet de Llobregat.
4. Que el encargado del tratamiento de los datos, es la empresa adjudicataria de
la ejecución de servicios de mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y
control de edificios municipales ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.

