Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

Relacions amb
els empleats /
RRHH

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

Gestionar la plantilla de personal i
mantenir les relacions de servei o
laborals, incloent gestionar i tramitar el
pagament dels drets retributius dels
empleats i les indemnitzacions per raó
del servei, el compliment de la jornada
i l'horari establert de la plantilla de
personal, gestionar, tramitar i registrar
les activitats formatives i
d'actualització permanent de
coneixmentss i capacitats professionals
del personal i la prevenció de riscos
laborals. Gestió de l'activitat sindical a
l'ajuntament.

Empleats laborals:
persones amb les que es
manté la relació laboral
com a empleats.
Empleats funcionaris:
persones amb les que es
manté una relació
estatutària de funcionari

Dades identificadores
Dades relatives a les
característiques
personals
Dades acadèmiques i
professionals
Detalls d'ocupació
Dades econòmiques
Categories especials
de dades: salut /
afiliació sindical

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Administració
tributària
Seguretat Social
Bancs i entitats
financeres.
Representants dels
treballadors. Per
obligació legal, quan
procedeixi.

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Selecció de
personal

RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per Gestionar i tramitar els processos de
al compliment d'una obligació legal aplicable al selecció de personal
responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors.LOPDGDD 3/2018
Article 8. Tractament de dades per obligació
legal

Candidats que opten a
accedir a l'ocupació
pública a través d'un
procés de selecció de
personal

Dades identificadores No estan previstes
Dades relatives a les cessions de dades
característiques
personals
Dades acadèmiques i
professionals

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Sindicatura
Municipal de
Greuges del
Masnou

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és
necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic.
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimient
administratiu comú de les Administracions
públiques.
LOPDGDD Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics. Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Persones interessades
que presenten les
queixes, suggeriments,
peticions, etc.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores. No estan previstes
Altres dades
cessions de dades
relacionades amb la
queixa, suggeriment o
petició.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Control i seguiment de les queixes,
suggeriments, peticions, etc. que
poden instar els ciutadans.
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

Relacions
institucionals/
Comunicació /
Agenda de
contactes

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

RGPD 679/2016. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Padró Municipal RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
d'Habitants
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, missió realitzada en
interès públic o en exercici de poders públics.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local i reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals

Atenció a la
Ciutadania

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Mantenir les relacions institucionals i
de contacte de l'ajuntament

CATEGORIES D'INTERESSATS

Persones que es
relacionen amb
l'ajuntament, per raó
del seu càrrec o com a
representants de
persones jurídiques

Acreditació i determinació del domicili i Veïns inscrits en el PMH
residència habitual dels veïns del
del municipi
municipi. Vinculació
d'una persona al municipi com a part
integrant de la seva població. Relacions
administratives i jurídiques de
l'ajuntament amb els ciutadans

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Comunicació de l'ajuntament amb les
necessari per al compliment d’una obligació
persones que es dirigeixen als serveis
legal aplicable al responsable del tractament
d'atenció ciutadana de l'Ajuntament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Persones que s'atenen
al servei d'atenció a la
ciutadania

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Dades identificadores No estan previstes
Dades de detalls
cessions de dades
d'cupació

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats iEn
del
d’aquestes finalitats.
tractament
dades.
tot
cas, quandel'interessat
També es
tindrà en
s'oposi
a aquest
compte
la legislació
tractament.
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Dades obligatories:
dades identificadores,
dades de
circumstàncies socials,
dades acadèmiques
Dades no obligatòries:
altres dades
identificadores

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
Mínim 100 anys, en
relació a l'esperança de
vida.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats. En
tot cas, quan l'interessat
s'oposi a aquest
tractament, excepte si una
obligació legal ho
impedeix..

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Dades obligatòries: A
altres AAPP per
exercicr les seves
competències, per a
assumptes en els que
el domicili o la
residència sigui una
dada rellevat. A
l'oficina del Cens
Electoral. Als òrgans
estadístics de les
AAPP, amb finalitats
estadísitques. A
l'Institut d'Estadística
de Catalunya per a la
formació del Registe
de Població de
Catalunya.

Dades identificadores No estan previstes
obligatòries i no
cessions de dades
obligatòries del PMH
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Impostos
municipals

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics. Text refós de la llei
reguladora d'hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5
de març)

Gestionar, liquidar i recaptar:
- l'Impost de Bens Inmobles
- Inmobles,Impost d'Activitats
Econòmiques
-l'Impost sobre l'increment del valor
dels Terrenys de naturalesa urbana
-l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica

Contribucions
especials

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Gestionar, liquidar i recaptar les
necessari per al compliment d’una obligació
contribucions especials.
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics. Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora les Hisendes
Locals.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

Contribuents, subjectes
passius de l’IBI.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores
Dades econòmiques
Dades de transmissió
de la propietat d'un
immoble o de la
constitució o
transmissió de drets
reals sobre immobles
Dades de titularitat de
bens inmobles i drets
reals
Dades de titularidad
de vehicles a motor
aptes per a circular
per la via pública
Altres dades de
trascendència
tributària

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
tindrà en
També es tondrà
en
compte la legislació fiscal
laboral, estatutaria
i fiscal.
respecte
a la prescripció
de responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es
disposa en la normativa
d'arxius i documentació.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Contribuents, subjectes
passius de Contribucions
Especials.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores:
DNI, adreça postal o
electrònica, imatge,
telèfon, nom i
cognoms, signatura
manual, signatura
electrònica.
Dades econòmiques,
bancàries
Dades sobre
l'obtenció per l'obligat
tributàri d'un benefici
o d'un augment de
valor dels seus bens
Dades de
trascendència
tributària

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
També es tondrà en
compte la legislació fiscal
respecte a la prescripció
de responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es
disposa en la normativa
d'arxius i documentació.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES
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TRACTAMENT
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FINALITAT DEL TRACTAMENT

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Preus públics
municipals

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics. Text refós de la llei
reguladora d'hisendes locals (RDL 2/2004, de 5
de març)

Gestionar, liquidar i recaptar els preus Subjecte obligat a
públics municipals.
satisfer la
contrapestació
pecuniària que
constitueix un preu
públic.
Persones
interessades o afectades
per comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores
Dades econòmiques
Dades sobre el servei
o l'activitat per la qual
se satisfa el preu
públic
Altres dades de
trascendència
tributària

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Taxes
municipals

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics. Text refós de la llei
reguladora d'hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5
de març)

Gestionar, liquidar i recaptar les taxes
municipals.
Mantenir
comunicacions respecte a les relacions
jurídic-administratives derivades de
competencias municipals en
tramitacions i expedients
administratius que afecten al ciutadà.

Contribuents, subjectes
passius de Taxes
Municipals, sol·licitants
d'una activitat de
l'ajuntament.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores
Dades econòmiques
Dades sobre la
sol·licitud de l'activitat
de l'ajuntament
Altres dades de
trascendència
tributària

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Prestacions
Patrimionials de
Caràcter Públic
no Tributàri
(PPPNT)

RGPD 679/ 2016 Art.6.1.e) El tractament és
necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de
dades fonamentat en una obligació legal,en
interès públic o en exercici d'un poder públic.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic i Text refós de la llei reguladora
d'hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març)

Gestionar, liquidar i recaptar les
prestacions de serveis gestionats de
forma directa per mitjà de
personificació privada de l'ajuntament
o per mitjà de gestió indirecta

Subjecte obligat a
satisfer la
contrapestació
pecuniària que
constitueix una
prestació patrimonial de
caràcter pùblic no
tributàri

Dades identificadores
Dades econòmiques i
bancàries
Dades de
trascendència
tributària

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres
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Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
tindrà en
També es tondrà
en
compte la legislació fiscal
laboral, estatutaria
i fiscal.
respecte
a la prescripció
de responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es
disposa
la normativa
Durant elentemps
necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
També es tondrà en
compte la legislació fiscal
respecte a la prescripció
de responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es
disposaelentemps
la normativa
Durant
necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
També es tondrà en
compte la legislació fiscal
respecte a la prescripció
de responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es
disposa en la normativa
d'arxius i documentació.

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Les mesures de seguretat No estan
adoptades es corresponen previstes
amb les mesures
aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat,
descrites en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ORGANISME.
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CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Ciutadans que presentin
escrits o documentacio
a l'ajuntament, o que
rebi documentacio de
l'ajuntament.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores No estan previstes
Dades relatives a la
cessions de dades
documentació
presentada

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades. Serà
També es tindrà
d'aplicació
el queen
es
compte
la legislació
disposa en
la normativa
laboral,
estatutaria i fiscal.
sobre
procediment
administratiu, arxius i
documentació.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
Registrar i gestionar el cens d'animals
necessari per al compliment d’una obligació
domèstics del municipi
legal aplicable al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: LOPDGDD 3/2018 Article 8.
Tractament de dades per obligació legal, interès
públic o exercici de poders públics. Decret
Leislatiu. 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals

Propietaris d'animals
domèstics

Dades identificadores No estan previstes
cessions de dades

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
Registrar i controlar els codis
necessari per al compliment d’una obligació
identificatius d'animals perillosos i
legal aplicable al responsable del tractament.
idoneïtat dels propietaris.
LOPDGDD 3/2018: LOPDGDD 3/2018 Article 8.
Tractament de dades per obligació legal
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la tenència d'animals Potencialment
Perillosos

Propietaris d'animals
Dades identificadores Forçes i cossos de seguretat.
Durant el temps necessari
potencialment perillosos Categories especials
per al compliment de les
de dades
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Registre
d'entrada i
sortida de
documents

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Cens d'animals
domèstics del
municipi

Registre
d'Animals
potencialment
perillosos

Donar constància als ciutadans de les
seves relacions documentals amb
l'Ajuntament.
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Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

Registre
d'entitats i
col·lectius del
municipi

RGPD. Article 6.1.e. El tractament és necessari Gestió del Registre d'entitats del
per al compliment d’una missió realitzada en
municipi.
interès públic
LOPDGDD 3/2018: LOPDGDD 3/2018: Article 8.
Tractament de dades per obligació legal, interès
públic

Persones de contacte o Nom i cognoms, DNI,
representatns de les
adreça, signatura,
entitats i col·lectius.
telèfon, correu
electrònic.

Registre
d'interessos i
bens
patrimonials

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya

Regidors i càrrecs
electes, càrrecs no
electes de la Junta de
Govern Local, assessors
de lliure designacio i
directius de
l'ajuntament.

Membres de la
Corporació

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Gestionar les tasques institucionals
necessari per al compliment d’una obligació
dels membres de la corporació en
legal aplicable al responsable del tractament
exercici dels seus càrrecs
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya

Registrar les activitats relatives
a causes de possible incompatibilitat i a
qualsevol activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos.
Registrar Bens Patrimonials.

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

No estan previstes
cessions de dades

Dades identificadores Publicació de les
Dades sobre
dades dels registres
incompatibilitats
Dades econòmiques
Dades de bens i
transaccions
econòmiques

Membres electes de les Dades identificadores
Corporacions locals
Dades sobre
incompatibilitats
Dades econòmiques
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Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral,elestatutaria
i fiscal.
Durant
temps necessari

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats. En
tot cas, fins al final del
mandat

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats. En
tot cas, fins al final del
mandat

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Gestió
econòmica i
pressupostaria

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

Gestionar la comptablitat del municipi i Creditors de l'ajuntamentDades identificadores:
executar el pressupost
DNI, adreça postal o
electrònica, imatge,
telèfon, nom i
cognoms, signatura
manual, signatura
electrònica.
Dades econòmiques:
bancàries
Dades de bens i
transaccions
econòmiques

Administració
tributària
Bancs i entitats
financeres

Contractes
administratius

RGPD 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

Gestionar i tramitar el procediment
administratiu dels contractes i la seva
execució

Licitadors, proveïdors i
contractistes

Dades identificadores
Dades de detalls
d'ocupació
Dades econòmiques i
bancàries

Administració
tributària Publicitat
activa
Bancs i entitats
financeres

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Llei patrimoni AAPP/ Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Gestió i tramitació de les activitats de
l’Ajuntament relatives a la compra,
venda i cessions de béns mobles i
immobles. Gestió dels espais i de les
instal·lacions municipals.

Persones interessades
que realitzin
transaccions amb
l'ajuntament o utilitzin
espais o instal·lacions
municipal

Dades identificadores Publicació de les
Dades econòmiques i dades dels registres
bancàries
Dades de bens i
transaccions
econòmiques

Contractes
patrimonials
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Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
tindrà en
També es tondrà
en
compte la legislació fiscal i
laboral, estatutaria
i fiscal.
pressupostària
respecte
a
la prescripció de
responsabilitats.
Serà
d'aplicació
que es
Durant
el tempsel
necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es
disposa en la normativa
sobre contractes del
sector públic, i d'arxius i
documentació.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

Convenis de
col·laboració

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

RGPD 2016/679. Article 6.1.e. El tractament és Gestionar i registrar els convenis
necessari per al compliment d’una missió
formalitzats per l´ajuntament, que es
realitzada en interès públic o en exercici de
desenvolupen en interès públic
poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei
26/2010, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics. Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya

Serveis socials RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
bàsics
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Article 9.2. h) Ttractament necessari per a
prestació d'assistència o tractament de tipus
socials, o gestió dels sistemes i serveis
d'assistència social, sobre la base del Dret de la
Unió o dels Estats membres. LOPDGDD 3/2018:
Tractament de dades per obligació legal, interès
públic o exercici de poders públics. Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Servei d’Atenció RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
a la Migració
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Article 9.2. h) Ttractament necessari per a
prestació de asistencia o tratamiento de tipus o
social, o gestió dels sistemes i serveis
d'asistència social, sobre la base del Dret de la
Unió o dels Estats membres.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. 1. Tractament de
dades personals per obligació legal

Gestionar i tramitar la prestació
d'assistència o tractament de tipus
social.
Mantenir comunicacions respecte a les
relacions jurídic-administratives
derivades de competencias municipals
en tramitacions i expedients
administratius que afecten al ciutadà.
Teleassistència.

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Persones físiques
signants del conveni i
altres intervinents

Dades identificadores No estan previstes cessions
Durant
deeldades
temps
Publicitat
necessariactiva?
Les mesures de seguretat No estan
Dades de detalls
per al compliment de les implantades es
previstes
d'ocupació
finalitats per a les que
corresponen amb les
varen ser obtingudes, i
previstes en la Política de
posteriorment per a
protecció de dades i
determinar les possibles seguretat de la informació
responsabilitats derivades de l'ajuntament del
finalitats i del Masnou, d'acord amb
d’aquestes finalitats.
tractament
de dades.
Serà
d'aplicació
el que es l'Esquema Nacional de
També es
en
disposa
entindrà
la normativa
Seguretat
compte
la legislació
administrativa,
d'arxius i
laboral, estatutaria i fiscal.
documentació.

Persones sol·licitants del
servei. Persones
interessades o afectades
per comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores
Dades relatives a les
característiques
personals Dades
relatives a
circumstàncies socials
Dades acadèmiques i
professionals
Categories especials
de dades

Altres AAPP
competents, Centres
de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Dades identificadores
Dades relatives a
circumsàncies socials
Dades relatives a les
característiques
personals:
Dades econòmiques
Categories especials
de dades

Altres
administracions
públiques
competents en la
matèria

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Emissió dels informes d’adequació de Usuaris del servei
la vivenda per a autoritzacions de
d’Atenció a la migració
residència per re agrupació familiar i
dels informes d’acreditació d’integració
social per a residencies temporal per
arrelament social
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Actuacions de la RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
Policia Local
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals.

Realitzar actuacions de la Policia Local Policia local: Persona
en exercici de les seves competències que forma part del cos
de policia local.
Persones incloses en
expedients de la policia
local amb finalitats
policials

Videovigilancia

Enregistrament d'imatges a través de
sistemes de càmares o videocàmares
amb la finalitat de preservar la
seguretat de les persones i bens, com
també les seves instal·lacions.

Treballadors, ciutadans i Dades identificadores: imatge,
A la Policia
veu Local,
tercers que accedeixen a
Fiscalia, Forçes i
les zones videovigilades
cossos de seguretat

En un termini màxim d'un Les mesures de seguretat No estan
mes
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Gestionar la intermediació laboral entre
el sol·licitant d’ocupació i l’empresa
demandant de treballadors. Mantenir
comunicacions respecte a les relacions
jurídic-administratives derivades de
competencias municipals en
tramitacions i expedients administratius
que afecten al ciutadà.

Col·lectiu de persones
sol·licitants de ocupació i
empreses demandants
de treballadors.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

RGPD 2016/679. Article 6.1.e. El tractament és
necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic.LOPDGDD 3/2018:
Article 8. Tractament de dades per interès
públic

Ocupació/ Xaloc RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

Dades identificadores Altres Cossos
Dades relatives a
Policials, Fiscalia
circumsàncies socials
Dades relatives a les
característiques
personals:
Dades acadèmiques i
professionals
Detalls d'ocupació:
lloc de treball, càrrec
Dades amb fins
policials Categories
especials de dades

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat

Dades identificadores
Dades de
característiques
personals
Detalls d'ocupació
Dades acadèmiques
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Empreses que
busquen incorporar
nous treballadors.
Altres AAPP
competents.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

Promoció
econòmica

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Ofereir un servei de suport a la
promoció econòmica, a empreses i
emprenedors.

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Persones interessades Dades identificadores. AAPP competents.
sol·licitants del servei de Detalls d'ocupació
suport
Dades acadèmiques

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
Servei d'habitatgeal responsable del tractament. LOPD 3/2018:
Article 8. Tractament de dades per obligació
legal, interès públic o exercici de poders públics.

Gestió i assessorament al ciutadà dels Persones sol·licitants del
tràmits corresponents per l’adquisició, servei
venda o lloguer d’habitatges públics i/o
privats.

Dades identificadores
. Dades econòmiques i
financeres
Dades relatives a les
característiques
personals:
Dades acadèmiques i
professionals
Categories especials
de dades

Activitats

Gestionar les llicències d'activitats de
l'Ajuntament.

Dades identificadores. No estan previstes
Dades d'informació
cessions de dades.
comercial Dades
econòmiques

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

Persones interessades
que sol·liciten una
llicència d'activitat a
l’ajuntament. Persones
interessades o afectades
per comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.
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Administracions
públiques
competents en la
matèria

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Pàgina 10

Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

Mobilitat

Educació

Joventut

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Gestió i tramitació administrativa
d’aspectes relatius a la mobilitat del
ciutadans.

Persones relacionades Dades identificadores. AAPP competents.
amb la mobilitat dins el
municipi.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.
Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d'educació.

Prestar el servei públic d'educació
CFAM, Escola Bressol, Escola Música

Persones interessades
en l'oferta formativa
municipal

Dades identificadores Altres AAP
Dades de
competents, entitats
característiques
bancaries
personals
Dades relatives a
circumstàncies socials
Detalls d'ocupació
Dades acadèmiques
Dades econòmiques
Categories especials
de dades

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPD 3/2018:
Article 8.

Prestar una atenció global dels joves,
des de diversos àmbits: laboral,
formatiu, associatiu, cultural i lúdic.
Gestió del punt d'informació juvenil

Joves interessats en els
diversos àmbits que
ofereix el servei

Nom i cognoms, DNI,
adreça, telèfon,
correu electrònic.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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No estan previstes
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Cultura

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Organitzar i gestionar activitats
culturals, fires, festa major, etc.del
municipi.

Persones interessades
en conèxier i participar
de les activitats culturals
organitzades per
l'Ajuntament.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores No estan previstes cessions
Durant
temps necessari
deeldades.
Dades de
per al compliment de les
característiques
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
personals
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Esports i
Activitats de
Lleure

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Gestionar les activitats esportives,
centres esportius municipals i casals.

Persones usuaries dels
centres o activitats
esportives municipals.

Dades identificadores No estan previstes cessions
Durant
temps necessari
deeldades.
Dades de
per al compliment de les
característiques
finalitats per a les que
personals
varen ser obtingudes, i
Categories especials
posteriorment per a
de dades
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Participació
ciutadana

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Impulsar actuacions on les persones i la Persones que participen Dades identificadores No estan previstes
necessari per al compliment d’una obligació
societat civil pugin participar de la
de les actuacions de
cessions de dades.
legal aplicable al responsable del tractament
presa de decisions públiques
participació ciutadana.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, Llei 10/2014, del 26 de
setembre, de consultes populars no
referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana.
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Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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Última Actualizació: 27/01/2021
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

Protecció civil

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.
LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya

Prevenir i reduir els danys a persones o
béns en cas de calamitat pública.
Elaborar plans d'emergència i portar a
terme campanyes d'informació.
Mantenir comunicacions respecte a les
relacions jurídic-administratives
derivades de competencias municipals
en tramitacions i expedients
administratius que afecten al ciutadà.

Persones implicades en
les actuacions sobre
protecció civil.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Medi ambient

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Desenvolupar les activitats i projectes
necessari per al compliment d’una obligació
ambientals.
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats

Expedients
Sancionadors

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Dades identificadores Altres AAP
Dades de
competents, entitats
característiques
bancaries
personals

Persones implicades en Dades identificadores No estan previstes
les actuacions
cessions de dades.
ambientals

Gestionar i tramitar tots els expedients Persones interessades
sancionadors de competència de
en un expedient
l'Ajuntament.
sancionador.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores. Jutjats i Tribunals,
Dades sobre
Forçes i cossos de
infraccions
seguretat
administratives.
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Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Subvencions i
ajuts

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Gestió i tramitació de les subvencions.
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. LOPDGDD 3/2018: Article 8.
Tractament de dades per obligació legal, interès
públic o exercici de poders públics.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions

Persones interessades
en una subvenció.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Dades identificadores BDNS, publicitat
Dades relatives a
activa
circumsàncies socials
Dades relatives a les
característiques
personals:
Dades acadèmiques i
professionals
Detalls d'ocupació:
lloc de treball, càrrec
Categories especials
de dades

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
finalitats i del
d’aquestes finalitats.
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Accés a la
informació

RGPD 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al
compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.

Persones interessades
en accedir a la
informació.

Dades identificadores. No estan previstes
cessions de dades.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Salut pública

RGPD 2016/679
Gestió dels serveis públics municipals
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al
en matèria de salut pública.
compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. LOPDGDD
3/2018: Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.
Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Persones interessades Dades identificadores. No estan previstes
en la salubritat pública i
cessions de dades.
el control sanitari.
Persones interessades o
afectades per
comunicacions,
tramitacions o
expedients municipals.

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Registre, atenció i gestió de les
peticions d’accés de les persones a la
informació pública
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L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
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FINALITAT DEL TRACTAMENT

Drets de
protecció de
dades

RGPD 679/2016: Article 6.1.c) El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal

Gestió i tramitació de les sol·licituds
d'exercici de drets de protecció de
dades

Matrimonis
civils

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. LOPDGDD 3/2018: Article 8.
Tractament de dades per obligació legal

Tramitació i registre de matrimonis
civils

Unions estables RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
de parelles
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Gestió del registre de les unions
estables de parella

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

el temps
Autoritat Catalana de Durant
Els previstos
per necessari
la
per al compliment
Protecció de Dades legislació
respecte de
a lales
finalitats perdea les que
prescripció
varen
ser obtingudes, i
responsabilitat
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral,elestatutaria
i fiscal.
Persones sol·licitans del Dades identificadores Registre Civil
Durant
temps necessari
servei
Dades de
per al compliment de les
característiques
finalitats per a les que
personals
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Ciutadans empadronats
a Granollers inscrits en el
registre d’unions
estables

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Sol·licitants que
exerceixen el dret

Nom, cognoms, DNI,
adreça, signatura

Dades identificadores
Dades de
característiques
personals
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Administracions
públiques
competents en la
matèria

Durant el temps necessari
per al compliment de les
finalitats per a les que
varen ser obtingudes, i
posteriorment per a
determinar les possibles
responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstes
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat
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BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Altres AAPP
competents, Centres
de Salut, Cossos i
Forces de Seguretat,
Fiscalia

Durant
el tempsdurant
necessari
Es
conservaran
el
per al compliment
de les
temps
necessari per
finalitatsamb
per la
a les
que
complir
finalitat
varen
ser obtingudes,
i
per la qual
es van recaptar
per
iposteriorment
per determinar
lesa
determinar
les possibles
possibles responsabilitats
responsabilitats
que
es poguessinderivades
derivar
d’aquestesfinalitat
finalitats
i del
d'aquesta
i del
dades.
tractament de les
dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Servei a les
RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és Gestionar i tramitar la prestació
dones i
necessari per al compliment d’una obligació
d'assistència o tractament de tipus
d'igualtat LGTBI legal aplicable al responsable del tractament
social per a dones
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes.
Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Persones sol·licitants del Dades identificadores
servei
Dades sobre
circumstàncies socials
Dades relatives a les
característiques
personals
Dades acadèmiques i
professionals
Dades d'ocupació
Categories especials
de dades

Arxiu Municipal RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Gestionar del Arxiu Municipal

Peraones usuaries de
l'Arxiu Municipal

Dades identificadores No estan previstes
cessions de dades.

Es conservaran durant el
temps necessari per
complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar
i per determinar les
possibles responsabilitats
que es poguessin derivar
d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Urbanisme

Gestionar les competències
urbanístiques del municipi

Persones interessades
en expedients
urbanísitics

Dades identificadores Altres AAPP
Dades patrimonials
competents
Dades de transaccions
econòmiques i
patrimonials

Es conservaran durant el
temps necessari per
complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar
i per determinar les
possibles responsabilitats
que es poguessin derivar
d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades.

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
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TRACTAMENT

Regidors i
Comissions

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018: Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
Telèfon: 935 57 17 00 Correu electrònic: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Conservar la informació relativaals
regidors i comissions municipals

CATEGORIES D'INTERESSATS

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE
TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Membres de la Junta de Dades identificadores Publicitat activa
Regidors i de les
Dades d'ocupació
Comissions Municipals
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Contacte:
Correu electrònic: dpd@elmasnou.cat
CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

Durant
el tempsdurant
necessari
Es
conservaran
el
per al compliment
de les
temps
necessari per
finalitatsamb
per la
a les
que
complir
finalitat
varen
ser obtingudes,
i
per la qual
es van recaptar
per
iposteriorment
per determinar
lesa
determinar
les possibles
possibles responsabilitats
responsabilitats
que
es poguessinderivades
derivar
d’aquestesfinalitat
finalitats
i del
d'aquesta
i del
dades.
tractament de les
dades.
També es tindrà en
compte la legislació
laboral, estatutaria i fiscal.

MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Les mesures de seguretat No estan
implantades es
previstas
corresponen amb les
previstes en la Política de
protecció de dades i
seguretat de la informació
de l'ajuntament del
Masnou, d'acord amb
l'Esquema Nacional de
Seguretat

Pàgina 17

