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Les dades personals han de ser...
• Tractades de manera lícita, lleial i

transparent
• Recollides amb finalitats
determinades, explícites
• Adequades, pertinents i limitades al
que és necessari
• Exactes i, si cal, s’han d’actualitzar

• Tractades amb seguretat adequada

• licitud, lleialtat i transparència
• limitació de la finalitat
• minimització de dades
• limitació termini conservació
• exactitud
• integritat i confidencialitat

Licitud
• L'interessat ha donat el consentiment
• Execució d’un contracte ...o de mesures precontractuals
• Compliment obligació legal
• Protecció interessos vitals
• Compliment missió en interès públic
• Exercici de poders públics
• Satisfacció interessos legítims del responsable del tractament

Consentiment ha de ser explícit
• Explícit
Consentiment de l’interessat: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i
inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara,
el tractament de dades personals que l’afecten (RGPD 4.11)

Diferent nivell o sensibilitat
Reglament
LOPD
• Alt

Reglament General
Protecció de Dades
• Categories especials
• Penals

• Mitjà
• Bàsic

• Dades personals

•
•
•
•
•
•
•
•

origen ètnic o racial
opinions polítiques
conviccions religioses o filosòfiques
afiliació sindical
dades genètiques
dades biomètriques
dades de salut
dades vida o orientació sexual

Els drets dels interessats
• A ser informat en donar-les

• A ser informat en donar-les

• A accedir-hi

• A accedir-hi

• A fer-les rectificar

• A fer-les rectificar

• A oposar-se al tractament

• A oposar-se al tractament

• A fer-les cancel·lar

• A fer-les suprimir
• A limitar-ne el tractament

Responsable / Encarregat

del tractament

“Responsable del tractament o responsable:
la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre
organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les finalitats i
els mitjans del tractament”.
“Encarregat del tractament o encarregat:
la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre
organisme que tracta dades personals per compte del responsable del
tractament”.

Responsable / Encarregat
Responsable

FUNDACIÓ
•
•
•
•

Treballadors
Proveïdors
Usuaris serveis propis
...

del tractament

Encarregada

GESTORIA
INFORMÀTICA
Encarregada

Responsable / Encarregat
Responsable

Ajuntament
Servei primera acollida

FUNDACIÓ
Encarregada

del tractament

Responsable / Encarregat
Responsable

Responsable

Ajuntament

FUNDACIÓ

Servei primera acollida

Encarregada

del tractament

Encarregada

GESTORIA
INFORMÀTICA
Encarregada

Principals / Primeres actuacions
Designació i comunicació del Delegat de Protecció de Dades
Elaboració i aprovació del Registre de les Activitats de Tractament
Formalització de les relacions amb proveïdors que accedeixen a dades
Adaptació dels formularis de recollida de dades
Elaboració i publicació de la política de protecció de dades

Registre de les activitats de tractament
Tractaments en qualitat de responsable

Tractaments en qualitat d’encarregat

Recursos humans

Serveis primera acollida

Proveïdors

Gestió llars d’infants

Clients

Serveis d’orientació laboral

Gestió dels usuaris dels serveis

...

Gestió de donants
Videovigilància
Enviament d’informació
...

Registre de les activitats de tractament
En qualitat de responsable
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
Mesures de seguretat
Base jurídica del tractament

Registre de les activitats de tractament
Donants
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories dades personals

Registre de les donacions de fons a la institució. Acreditació i comptabilització.
Persones donants de fons per finançament de la institució i les seves
activitats.
- Dades identificatives.
- Dades econòmiques i financeres.

Dades categories especials
Categories destinataris cessions
Categories destinataris països 3ers
Terminis previstos de supressió de
les dades
Mesures tècniques i organitzatives
de seguretat

--Administració Tributària.
--Es conserven deu anys en compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril. Les
identificatives es conserven vençut aquest termini amb el seu consentiment.

Legitimació

Compliment d’una missió d’interès públic i d’obligacions legals.

- Les previstes en el Document de seguretat.

Registre de les activitats de tractament.
Encàrrecs
Servei de primera acollida
Responsable del tractament

Categories de tractament
Categories destinataris països
tercers
Mesures tècniques i
organitzatives de seguretat

- Ajuntament de Salt
- Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany – Àrea de Benestar Social
Obtenció de dades, Registre, Verificació, Transmissió
--- Les previstes en el Document de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació ................... Audita els accessos: registra usuari, data
i hora d’inici i final, tipus d’operació realitzada, intents erronis

Encàrrecs de tractament de la Fundació
Servei
Suport informàtic

Contracte / Full d’encàrrec de treballs

Assessorament comptable, laboral, fiscal

Contracte / Full d’encàrrec de treballs

Allotjament i còpies de seguretat

Clàusules d’adhesió

...

Informació a facilitar en l’obtenció de dades
Informació bàsica sobre protecció de dades

Tractament de dades personals

1 Responsable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Finalitat
3 Legitimació
4 Destinataris de les dades
5 Drets de les persones
6 Informació adicional a…

Dades de contacte del responsable
Dades de contacte DPD
Descripció ampliada de les finalitats
Terminis o criteris de conservació
Detall de la base jurídica del tractament
Possibilitat de retirar el consentiment
Destinataris o categories de destinataris
Manera d’exercir els drets
Dret a reclamar davant l’autoritat de control

Informació a facilitar en l’obtenció de dades
ALTA A LLISTA DE DISTRIBUCIÓ
Informació bàsica sobre protecció de dades
- El Responsable del tractament és la Fundació ........
- La finalitat és informar de les activitats i serveis de la Fundació.
- Les dades es tractaran amb el vostre consentiment que podeu revocar en qualsevol moment.
- Les dades no es comunicaran a altres persones.
- Té els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposar-s’hi.
> Pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de les dades a [enllaç].
ENVIAR

Informació a facilitar en l’obtenció de dades
ALTA USUARI D’UN SERVEI
Informació bàsica sobre protecció de dades
- El Responsable del tractament és la Fundació...........
- La finalitat és registrar-vos com a usuari del servei, organització de les activitats, seguiment de la prestació del
servei i fer-vos arribar informació.
- Les dades es tractaran en el context de la prestació dels serveis, sobre la base del vostre consentiment.
- Es comunicaran dades a altres institucions.
- Té els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposar-s’hi.
> Pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de les dades a [enllaç].
Desitjo rebre informació d’activitats i serveis de la Fundació
ENVIAR
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per l’atenció
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