La presidència del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 4 de juny
de 2018, ha aprovat el Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del
Gironès amb el contingut i estructura següents:
Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès
Nom responsable
Dades de contacte
Nom del Delegat de Protecció de
Dades
Dades contacte del Delegat de
Protecció de Dades

Consell Comarcal del Gironès
Carrer Riera de Mus, 1-A de Girona (CP 17003). Telèfon: 972 21 32 62. Correu
electrònic: info@girones.cat.
Josep Matas Balaguer
Carrer Riera de Mus, 1-A de Girona (CP 17003). Telèfon: 972 21 32 62. Correu
electrònic: dpd@girones.cat.

TRACTAMENTS
Càrrecs electes
Registre de documents
Gestió d’interessats en procediments
Gestió del personal
Elaboració de la nòmina
Salut laboral
Control de presència
Mailing general
Gestió de proveïdors
Inspecció instal·lacions juvenils
Taula alumnes
Transports especials
Transport escolar
AIDS
Activitats medi ambient
Gestió d’activitats culturals i de lleure
Promoció Econòmica
Alumnes Bernardes
Professors Bernardes
CGAP EMG
Alumnes EMG
Professors EMG
Registre de documents EMG
Escola de Teatre
Ajudes esports
Usuaris deixalleria
Registre d’interessos
Videovigilància
Mailing Turisme
Gestió del Centre de Visitants
Usuaris Zona Jove Llera de Ter
Recepció de suggeriments, queixes i consultes
Alumnes Escola d’Arts Plàstiques
Gestió de la borsa d’habitatge
Actuacions pobresa energètica

Alta al Registre
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018
25 maig 2018

Modificacions
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Càrrecs electes
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinatariscessions

Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Registre de documents
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat

- Registre de dades dels càrrecs electes.
- Convocatòria i organització de reunions i actes.
- Abonament de compensacions.
- Informació als ciutadans.
- Persones que ocupen càrrecs com a electes en el Consell Comarcal.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Les dades identificatives es faran públiques al lloc web o seu electrònica del Consell.
- Entitats asseguradores.
- Administració tributària
--- Les dades identificatives es conservaran permanentment pel seu interès històric.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal

- Deixar constància d’entrades i sortides dels documents.
- Identificació de les persones remitents o destinatàries.
- Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment.
- Seguiment de les actuacions.
- Persones remitents o destinatàries de documents diligenciats en el registre, o bé representants d’aquestes.
- Dades identificatives.
--- Altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
--- La conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència el document que es
diligencia en el Registre.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
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Legitimació

- Compliment d’obligació legal

Gestió d’interessats en procediments
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Gestió de personal
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions

- Identificació de persones interessades en procediments administratius.
- Seguiment de les actuacions.
- Comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
- Persones que tenen la condició d’interessades en els procediments.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Infraccions i sancions administratives.
--- Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
--- El termini de conservació de les dades ve determinat per la classe del procediment i les obligacions legals que
se’n deriven.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació i de la plataforma de gestió d’expedients.
Compliment d’obligació legal.

- Gestió del personal.
- Seguiment de l’activitat laboral.
- Formació.
- Gestió i resolució d’incidències.
- Atorgament de permisos i bestretes.
- Empleats.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Sancions o infraccions administratives.
- Dades especialment protegides: dades de salut (grau minusvalidesa).
- Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
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Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Elaboració de la nòmina i seguretat social
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Salut laboral
Finalitat del tractament

- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.
- Entitats asseguradores.
- Persones que accedeixen a la informació en aplicació del principi de publicitat activa.
--- Les dades es conserven de forma permanent. S’eliminen regularment documents de suport i auxiliars.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal
- Compliment d’un contracte.

- Confecció de la nòmina dels empleats de la Corporació a efectes d’abonament de les contraprestacions econòmiques pel
seu treball.
- Empleats.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Circumstàncies socials.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades especialment protegides: dades de salut 8grau minusvalidesa), quota sindical.
- Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.
--- Els previstos a la normativa laboral en relació a la prescripció de responsabilitats en aquesta matèria.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal.
- Compliment d’un contracte.

- Documentar els processos de prevenció i promoció de la salut del personal seguint la normativa reguladora.
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Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Control de presència
Finalitat del tractament

- Planificar actuacions de millora.
- Organitzar activitats de formació.
- Personal del Consell.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Ocupació.
- Dades especialment protegides: dades de salut.
- Organismes públics competents en matèria de salut laboral.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal
- Compliment d’un contracte.

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Controlar l’accés a les instal·lacions.
- Fer seguiment del compliment de l’horari laboral del personal.
- Empleats.
- Dades identificatives.
- Altres: classe d’incidència.
------- Les dades s’eliminen en un termini d'un any des de l'acabament de l'any natural en què s'han produït. En cas que
s'apreciïn faltes disciplinàries, s'eliminaran un cop hagi prescrit la sanció.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’una relació contractual.

Mailing general
Finalitat del tractament
Categories d’interessats

- Enviament d’informació del Consell.
- Persones representants d’entitats amb qui el Consell Comarcal es relaciona institucionalment, i persones interessades en

Categories d’interessats
Categories de dades personals
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rebre informació.
- Dades identificatives.
- Ocupació.
------- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la sol·licitud.

Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Les previstes en el Document de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada o compliment de missió en interès públic.

Gestió de proveïdors
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Registre de persones amb les que existeix relació econòmica per a la realització d’obres o l’obtenció de béns o
serveis.
- Gestió comptable.
- Registre i abonament de factures.
- Aplicació del pressupost.
- Persones amb les que existeix relació contractual com a proveïdors de productes, serveis o obres.
- Dades identificatives.
- Dades de transaccions.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Administració Tributària.
- Sindicatura de Comptes.
- Persones que consulten la seu electrònica i accedeixen a la informació que difon el Consell en aplicació del
principi de publicitat activa.
--- Les dades s’han de conservar mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no hagin prescrit
les responsabilitats en matèria fiscal d’acord amb l’art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària. S’apliquen les taules d’avaluació documental aprovades per la CNAATD.
- Les previstes en el Document de seguretat.
Compliment d’obligacions legals i de les derivades d’una relació contractual.
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Inspecció instal·lacions juvenils
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Taula alumnes
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Seguiment i qualificació dels locals destinats a cases de colònies i similars.
- Certificació de millores efectuades.
- Inspecció general.
- Particulars propietaris i/o responsables de la gestió de cases de colònies i similars.
- Dades identificatives.
- Altres: incidències, avaluacions.
--- Departament competent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal

- Gestió ajudes als serveis de transport i de menjador escolar.
- Alumnes de centres d’ensenyament de la comarca i familiars dels alumnes i els seus representants legals.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Circumstàncies socials.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades especialment protegides: dades de salut.
- Ajuntaments.
- Centres d’ensenyament de la comarca.
- Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal.
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Transports especials
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Transport escolar
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

AIDS
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

- Gestió del transport dels alumnes amb necessitats especials de diversos centres.
- Persones amb necessitats especials que han de ser acompanyades a centres docents.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques.
- Dades de salut
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal.

- Gestió del servei de transport escolar.
- Alumnes de la comarca que es desplacen al seu centre d’ensenyament amb transport escolar.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques.
--- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal.

- Gestió d’ajudes individuals a alumnes.
- Alumnes amb domicili a més de 3km. del centre escolar que els correspon.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
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Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Activitats medi ambient
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Gestió d’activitats culturals i de lleure
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal.

- Organització d’activitats de l’Àrea de Medi Ambient.
- Comunicació i informació als participants d’aquestes activitats.
- Persones participants i interessades en rebre informació d’activitats de l’àrea de Medi Ambient.
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió realitzada en interès públic.

- Organització d’activitats culturals i de lleure.
- Gestió d’inscripcions.
- Tramesa d’informació.
- Cobrament de quotes.
- Persones interessades en participar en les activitats culturals i de lleure organitzades per l’Àrea de Cultura o els seus
representants legals.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
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Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Promoció Econòmica
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Alumnes Bernardes
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers

--- Entitats bancàries.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió realitzada en interès públic.

- Gestió d’ajudes a iniciatives d’auto ocupació.
- Control dels projectes d’auto ocupació.
- Persones participants en activitats del Consell de Promoció Econòmica.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Ocupació.
--- Centre de Promoció i Gestió d’Iniciatives d’Auto ocupació Juvenil de Catalunya.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Organització dels cursos del Centre Cultural les Bernardes de Salt.
- Comunicació amb els seus alumnes.
- Alumnes dels cursos organitzats per l’esmentat centre.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
-------
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Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Professors Bernardes
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

CGAP EMG
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Organització dels cursos del Centre Cultural les Bernardes de Salt i preparació del pagament als professors pels serveis
oferts.
- Professores dels cursos organitzats per l’esmentat centre.
- Dades identificatives.
- Ocupació.
- Dades econòmiques i financeres.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Comptabilitat de l’Escola de Música del Gironès.
- Professors, proveïdors i alumnes de l’Escola.
- Dades identificatives.
- Dades professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Administració Tributària.
- Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
- Sindicatura de Comptes.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
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diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Alumnes EMG
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Professors EMG
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de

d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal
- Compliment de missió d’interès públic

- Organització de les activitats de l’Escola de Música del Gironès.
- Alumnes matriculats a l’Escola.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Programació dels cursos d l’Escola de Música del Gironès.
- Organització i seguiment de la docència.
- Professors contractats per l’Escola.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

seguretat
Legitimació

Registre de documents EMG
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Escola de Teatre
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic.

- Deixar constància d’entrades i sortides dels documents.
- Identificació de les persones remitents o destinatàries.
- Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment.
- Seguiment de les actuacions.
- Gestió de l’Escola de Música del Gironès.
- Persones remitents o destinatàries de documents diligenciats en el registre, o bé representants d’aquestes.
- Dades identificatives.
--- Altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
--- La conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència el document que
diligencia en el Registre.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal.

- Organització de les activitats de l’Escola de Teatre del Gironès.
- Informació als alumnes inscrits.
- Alumnes matriculats a l’Escola i els seus pares o representants legals.
- Dades identificatives.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Escola de Teatre El Galliner.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic.
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Ajudes esports
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Usuaris deixalleria
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Gestió de sol·licituds d’ajudes per a la pràctica esportiva.
- Persones interessades en rebre ajuts en matèria esportiva, personalment o en nom de clubs.
- Dades identificatives.
- Ocupació.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Gestionar el servei de la deixalleria.
- Identificació dels usuaris.
- Aplicació de bonificació fiscal.
- Compensació en la taxa de recollida d’escombraries.
- Estadística.
- Persones privades usuàries del servei de la deixalleria o representants d’empreses que l’utilitzen.
- Dades identificatives.
- Dades comercials.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Ens locals de l’àrea del servei de deixalleria.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal.
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Registre d’interessos
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Videovigilància
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat

- Compliment de les obligacions establertes a l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i a l’art. 11.b i 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Registre de les activitats i béns dels consellers.
- Identificació, seguiment i control de possibles incompatibilitats.
- Informació pública.
- Compliment de les obligacions de transparència.
- Consellers comarcals.
- Dades identificatives.
- Circumstàncies socials.
- Ocupació.
- Dades comercials.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Transaccions.
--- Publicitat en els termes establerts per els lleis reguladores del Registre i la Llei de transparència.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment d’obligació legal

- Registre d’imatges de les persones que accedeixen als edificis o instal·lacions.
- Control d’accessos.
- Seguretat de les persones i béns.
- Persones que accedeixen als edificis o instal·lacions.
- Dades identificatives (imatge).
------- Es conserven com a màxim un mes, excepte quan es produeix una incidència i s’han de posar a disposició de cossos i
forces de seguretat.
- Les previstes en el Document de seguretat.
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Legitimació

Mailing turisme
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Gestió del Centre de Visitants
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Usuaris Zona Jove Llera del Ter
Finalitat del tractament

- Compliment de missió d’interès públic.

- Enviament d’informació turística del Gironès.
- Persones interessades en rebre informació turística de la comarca.
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminen immediatament a petició de la persona interessada.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada

- Prestació de serveis als usuaris del Centre de Visitants.
- Persones que utilitzen els serveis del Centre de Visitants.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic.

- Organització d’activitats adreçades a joves dels municipis de la Llera del Ter.
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Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Joves interessats a participar a activitats de la Zona Jove Llera del Ter i els seus representats legals.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Circumstàncies socials.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada

Recepció de suggeriments, queixes i consultes
Finalitat del tractament
- Deixar constància de queixes, suggeriments i consultes dels ciutadans.
- Atenció als suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans.
- Registre dels ciutadans que fan arribar els suggeriments, queixes o consultes.
- Resposta a les comunicacions.
- Elaboració d’estadístiques.
Categories d’interessats
- Persones remitents dels suggeriments, queixes o consultes o bé que hi apareixen esmentades.
Categories de dades personals
- Dades identificatives.
Dades de categories especials
--Categories de destinataris cessions
--Categories de destinataris països tercers
--Terminis previstos per a la supressió de les
- Les dades de les persones representants d’entitats públiques i privades es conserven de forma permanent. Les dades de
diferents categories de dades
les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys (DOGC 6627).
Mesures tècniques i organitzatives de
- Les previstes en el Document de seguretat.
seguretat
Legitimació
- Compliment de missió d’interès públic

Alumnes Escola d’Arts Plàstiques
Finalitat del tractament

- Registre d’alumnes de l’Escola d’Arts Plàstiques.
- Gestió de les inscripcions.
- Organització de les activitats i cursos.
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- Tramesa d’informació.
- Alumnes de l’Escola d’Arts Plàstiques i, si és el cas, els seus representants legals.
- Dades identificatives.
- Característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic.

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació
Gestió de la borsa d’habitatge
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Actuacions pobresa energètica
Finalitat del tractament

- Identificació de persones interessades en els habitatges de protecció oficial.
- Realització de processos d’adjudicació.
- Informació als interessats.
- Persones que vulguin optar a l’obtenció d’un habitatge de protecció oficial.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
-------

- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic i compliment d’obligació legal.

- Avaluació de les llars en situació d’impagament de subministraments bàsics o de pobresa energètica a persones
vulnerables.
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Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Terminis previstos per a la supressió de les
diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Assessorament en bones pràctiques per reduir el consum energètic.
- Persones, famílies i unitats de convivència o grups familiars vulnerables.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Consorci de Benestar Social Gironès – Salt.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional
d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic i compliment d’obligació legal.
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ANNEX. Categories de dades personals
S’enumeren seguidament les dades de caràcter personal agrupades per categories (enumeració als efectes
d’aquest document).
 Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal,
adreça electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita,signatura electrònica,empremta dactilar;
imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal, número de registre personal.
 Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de
naixement, edat; nacionalitat, llengua materna, característiques físiques.
 Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils de vida;
pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions personals.
 Acadèmiques i professionals:formació i titulacions; historial acadèmic; experiència professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
 Ocupació:lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; dades de seguiment
de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.
 Comercials:activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials professionals o
industrials; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions artístiques, literàries,
científiques/tècniques.
 Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades econòmiques de nòmina; dades bancàries;
número targeta de crèdit, ingressos i rendes; inversions; crèdits, préstecs, avals, hipoteques;
deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.
 Transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per l’interessat;
transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.
 Sancions i infraccions administratives: infraccions administratives, sancions administratives.
 Dades especialment protegides: condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic, vida
sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades biomètriques, ideologia, religió, afiliació sindical,
creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.

