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REGISTRE D’ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DE TRACTAMENT (GENERAL) 

 

Identificació dels tractaments de dades personals tractades per compte propi 

Un fitxer és un conjunt estructurat de dades de caràcter personal accessible d’acord a determinats criteris i susceptibles 

de tractament per a un propòsit específic. 

Relació de fitxers que continguin dades de caràcter personal: 

 

Aquest registre s'ha documentat per a cadascun dels fitxers i es detallen a continuació. 

 

CLIENTS 

Descripció 
Gestió comercial amb clients . Inclou dades de contacte de persones físiques que 
presten serveis a una persona jurídica, incloent els professionals individuals 

Finalitats Gestió comptable, fiscal y administrativa 

Legitimació 
Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per un INTERÉS 
LEGÍTIM del Responsable del tractament o Tercer 

Categories d’interessats Clients i usuaris 

Criteris de conservació 
Conservats INDEFINIDAMENT sempre que sigui necessari per a mantenir la 
finalitat del tractament 

Sistema de tractament Parcialment Automatitzat (Mixta) 

Categories de dades 

Dades identificatives 
DNI o NIF, Nom I cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura 
manual 

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades Informació comercial 

Categories de destinataris 

Cessions No existeixen 

Transferències 
internacionals 

No existeixen  

 
CONTACTES 

Descripció 
Comunicació, informació i gestió sobre productes i serveis. Inclou contactes web y 
xarxes socials 

Finalitats Publicitat i prospecció comercial, Treball i gestió d’ocupació  

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades 

Categories d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Sol·licitants 

Criteris de conservació 
Conservats INDEFINIDAMENT sempre que sigui necessari per a mantenir la finalitat del 
tractament 

Sistema de tractament Parcialment Automatitzat (Mixta) 

Categories de dades 

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

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades Informació comercial 

Categories de destinataris 

Cessions No existeixen 

Transferències 
internacionals 

No existeixen  
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CURRICULUMS 

 

Descripció Gestió de candidats d’empleats 

Finalitats Recursos humans 

Legitimació Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l’interessat  

Categories d’interessats Empleats, Sol·licitants 

Criteris de conservació Conservats durant un màxim d’un any  

Sistema de tractament Parcialment Automatitzat (Mixta) 

Categories de dades 

Dades identificatives 
DNI o NIF, Nom I cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura 
manual 

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades 
Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmiques i professionals, Detalls 
d’ocupació 

Categories de destinataris 

Cessions No existeixen 

Transferències 
internacionals 

No existeixen 

 

 

DRETS DE L’INTERESSAT  

 

Descripció Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l’exercici dels drets que estableix el RGPD  

Finalitats Procediment administratiu, Gestió comptable, fiscal y administrativa 

Legitimació 
Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ 
LEGAL del Responsable del tractament 

Categories d’interessats Sol·licitants 

Criteris de conservació 
Seran conservats durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions. Serà 
d’aplicació el que disposa a la normativa d’arxius i documentació  

Sistema de tractament Parcialment Automatitzat (Mixta) 

Categories de dades 

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

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades No existeixen 

Categories de destinataris 

Cessions No existeixen 

Transferències 
internacionals 

No existeixen 
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VIOLACIONS DE LA SEGURETAT 

 

Descripció Registre, gestió i resolució de les bretxes de seguretat en protecció de dades. 

Finalitats 
Altres finalitats: Gestió i resolució de les bretxes de seguretat en protecció 
de dades, Procediment administratiu. 

Legitimació 
Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ 
LEGAL del Responsable del tractament. 

Categories d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal . 

Criteris de conservació 
Seran conservats durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es 
van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de 
dita finalitat i del tractament de les dades. 

Sistema de tractament Automatitzat (Digital). 

Categories de dades 

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

Dades sensibles No existeixen. 

Altres tipus de dades 
Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmiques i  
professionals, Informació comercial, Econòmiques, financeres i 
d’assegurança. 

Categories de destinataris 

Cessions 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Interessats 
legítims, Entitats asseguradores, Forces i  cossos de seguretat, Administració pública 
amb competència en la matèria. 

Transferències 
internacionals 

No existeixen 

 

BLOQUEIG DE DADES 

 

Descripció 
Identificació i reserva de dades per a l’exigència de possibles responsabilitats 
derivades del tractament 

Finalitats Procediment administratiu 

Legitimació 
Per un INTERÈS LEGÍTIM del Responsable del tractament basat en l’article 
32 de la LOPDGDD 

Categories d’interessats Empleats, Demandants d’ocupació, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte  

Criteris de conservació Conservats durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir les finalitats  

Sistema de tractament Automatitzat (Digital) 

Categories de dades 

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

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades No existeixen 

Categories de destinataris 

Cessions 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Interessats 
legítims, Notaris, advocats i procuradors, Òrgans judicials, Administració pública amb 
competència en la matèria 

Transferències 
internacionals 

No existeixen 
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COOKIES ANALÍTIQUES 

 

Descripció 
Analitzar els hàbits de navegació dels usuaris que visiten la pàgina web per al de 
millorar els serveis que s’ofereixen  

Finalitats Publicitat i prospecció comercial 

Legitimació Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l’interessat 

Categories d’interessats Clients i usuaris 

Criteris de conservació Conservats durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir les finalitats  

Sistema de tractament Automatitzat (Digital) 

Categories de dades 

Dades identificatives Altres dades identificatives: Adreça IP 

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades No existeixen 

Categories de destinataris 

Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable  

Transferències 
internacionals 

No existeixen 

 

 

GESTIÓ DE CONCURSOS PÚBLICS 

 

Descripció Documentació necessària per a participar en concursos públics (TC1, TC2, etc.)  

Finalitats Recursos humans 

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades 

Categories d’interessats Sol·licitants 

Criteris de conservació Conservats durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les necessitat  

Sistema de tractament Parcialment Automatitzat (Mixta) 

Categories de dades 

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

Dades sensibles No existeixen 

Altres tipus de dades Característiques personals, Detalls d’ocupació  

Categories de destinataris 

Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable  

Transferències 
internacionals 

No existeixen 

 

 

 

 


