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Assumpte: Primera modificació del Registre d'Activitats de Tractament (RAT) Any 2021.
Expedient:
Atès que el 25 de maig de 2018 va entrar en vigor, a tots els efectes, el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Atès que és necessari informar de manera general dels tractaments de dades que es porten a
terme a l’Ajuntament en compliment del principi de transparència. A més, d’acord amb l’article
31.2 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre
de 2018, aquesta informació haurà d’estar en format electrònic i la informació ha de ser pública i
accessible per mitjans electrònics.
Atès que en data 31/03/2020 , es va aprovar per Resolució d’Alcaldia la creació del Registre
d’Activitats de Tractament (RAT) de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Vist que es realitzen tractaments de dades que no estaven inclosos en el Registre d’Activitats de
Tractament, cal modificar el document del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) inicial
modificant els següents tractaments, duent a terme les modificacions corresponents indicades en
document RAT:

AT 9: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE VIDEOVIGILÀNCIA

Àmbit del tractament

Videovigilància

Base jurídica

Compliment d’una missió en interès públic, d’acord amb l’article
6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

- Registre d’imatges de les persones que accedeixen als
edificis o instal·lacions municipals
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Denominació de l’activitat del Videovigilància
tractament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

2300689985cd475f8bf18b5563ee04ff001

Url de validació

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/1947 - Data Resolució: 18/11/2021

Control d’accessos
Registre d’imatges per seguretat de les persones,
instal·lacions, control de trànsit i béns municipals
- Registre de les entrades i sortides de persones que
accedeixen a les instal·lacions municipals
- Verificació de la identitat dels usuaris de serveis o
instal·lacions municipals
- Garantir la seguretat dels espais de l’Ajuntament,
mitjançant la vigilància perimetral, el control dels accessos,
les zones comunes i de totes aquelles instal·lacions que
s’estimi necessari
- Garantir la seguretat dels detinguts dins les
dependències de la Policia Local i de la licitud de l’actuació
practicada
- Videovigilància per al control laboral dels empleats
- Enregistrament d'imatges a través de sistemes de càmeres
o videocàmeres amb la finalitat de preservar l’àrea
d’emergència de la recollida porta a porta, situada al costat de la
Deixalleria Municipal.es instal·lacions de la deixalleria municipal.
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-

-

Categories d’interessats

Categories de dades personals

Categories de destinataris de - Jutjats i tribunals
- Forces i Cossos de Seguretat
comunicacions
- Tercers encarregats del tractament
Transferències internacionals

No es realitzen
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Dades de categories especials

- Persones que accedeixen a edificis o instal·lacions
municipals
- Persones que accedeixen a zones de control de trànsit
- Representants legals
- Persones que accedeixen a l’àrea d’emergència situada al
costat de la deixalleria municipal.
Dades
identificatives:
- Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
Signatura manuscrita
Matrícula de vehicle
Imatge
Veu
No es tracten
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Termini previst de conservació Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes
des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser
conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin
contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.
Les dades relatives al registre d’accessos físics seran
conservades durant necessari per complir amb la finalitat
per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis
previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades
per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental o en la
normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.
Descripció general de les Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament
mesures
tècniques
i es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
organitzatives de seguretat
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden
contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi
fan, el control de la transmissió de les dades i el seu
transport i el control de la disponibilitat i integritat de les
dades.
AT 12: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ
Àmbit del tractament
Promoció econòmica i ocupació
Denominació de l’activitat del Promoció econòmica i ocupació
tractament
Base jurídica
- Consentiment de la persona interessada, d’acord amb
l’article 6.1.a) RGPD
- Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article
6.1.c) RGPD.
- Missió realitzada en interès públic, d’acord amb
l’article 6.1.e) RGPD
- Art.6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució
d'un contracte
- LOPD 3/2018 Art. 8.
- Gestió de les activitats adreçades al foment de
Finalitats del tractament
l’emprenedoria
- Formació per a treballadors aturats
- Gestió del foment de l’ocupació en el municipi
- Gestió i control de les persones que tenen una parada al
mercat municipal
- Gestió de les fires i mercats
- Foment de l’activitat econòmica en el municipi
- Gestionar el servei d'ocupació per a persones en recerca de
feina.
-Gestionar el servei de promoció de creació d'empreses i
emprenedoria.
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Categories de dades personals

Dades identificatives:
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
Número de la Seguretat Social o mutualitat
Adreça postal
Adreça electrònica
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Signatura manuscrita
Signatura electrònica
Empremta dactilar
Imatge
Nom d’usuari
Identificador personal
Número de registre personal
Targeta sanitària
Dades de característiques personals:
Sexe
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Nacionalitat
Característiques físiques
Informe d’aptitud psicològica
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-
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Persones sol·licitants
Representants legals
Persones físiques a l'atur i/o en cerca activa de feina.
Titulars dels llocs del mercat municipal
Persones que participen de projectes d'emprenedoria
amb el suport municipal.

Categories d’interessats

-

Afiliació sindical

Dades

acadèmiques

o
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professionals:
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Pertinença a col·legis o associacions professionals
Professió
Dades d’ocupació professional:
Lloc de treball
Dades no econòmiques de nòmina
Historial laboral
Dades de seguiment de l’activitat laboral
Permisos i llicències
Faltes i sancions
Situació de desocupació
Cos i escala
Categoria i grau
-
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Dades de categories especials Salut
Categories de destinataris de - Altres administracions públiques
- Empreses demandants de treballadors
comunicacions
- Tercers encarregats del tractament
Transferències internacionals
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No es realitzen
Termini previst de conservació Les dades seran conservades durant el termini necessari per
complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord
amb els terminis previstos a les taules d’avaluació
documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental o en la normativa de
procediment administratiu i d’arxiu històric
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la
finalitat per la qual es van recaptar i en tot cas fins que
s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament
Descripció general de les Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es
mesures
tècniques
idesenvolupen tant de forma automatitzada com no
organitzatives de seguretat automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden
contenir
les
dades
personals,
el
control
de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el
control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les mesures de seguretat implantades, contingudes en les
polítiques sobre compliment del RGPD i la seguretat de les dades
personals

FONAMENTS DE DRET
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern.
L’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
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Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
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RESOLC
Primer.- Aprovar la primera modificació del Registre d’Activitats de Tractament
on consten els dos canvis respecte de la versió aprovada en data 31 de març
de 2020 per mitjà de resolució d’Alcaldia, i que apareix en els antecedents
d’aquesta resolució .
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Segon.- Publicar el document modificat i refós del Registre d’Activitats de
Tractament a la seu electrònica i al Portal de Transparència de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans en compliment de Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència i accés a la informació pública i bon govern, el Reglament
Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei orgànica
3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD).
Tercer.- Comunicar al delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans la modificació del Registre d’Activitats de Tractament
(RAT) mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia: samse.dpd@diba.cat
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La secretària
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