REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT)
El RGPD establece como uno de los principales requisitos la privacidad desde
el diseño y por defecto. A fin de cumplir con este principio, en este documento
se detallan las políticas de Protección de Datos que establecen las medidas y
procedimientos para garantizar la seguridad de los derechos y libertades de
los interesados, así como el cumplimiento del Reglamento.
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2. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT
Raó Social

NIF

Direcció fiscal

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

P0700300G

MAJOR 9,07400 ALCUDIA(ILLES BALEARS)

ACTIVITAT AJUNTAMENT D’ALCUDIA
L’Ajuntament d’Alcúdia és una entitat local territorial, que en qualitat d’Administració Pública exerceix les seves
competències en el terme municipal d’Alcúdia. L’entitat serveix amb objectivitat els interessos públics que li
estan encomanats i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

Activitats desenvolupades per el Responsable de Tractament:

ACTIVITAT DEPARTAMENT DE TURISME:
El departament de Turisme s’encarrega de promoure el desenvolupament turístic del municipi d’ALCUDIA, i
gestiona les activitats i serveis d’atenció turística que ofereix l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA a la ciutadania.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ:
El departament de Cultura i Educació s’encarrega de promoure i gestionar totes aquelles activitats i projectes
encaminats a fomentar la cultura municipal d’Alcúdia així com de l’exercici de les competències municipals en
matèria d’educació a través de la creació de serveis educatius i del correcte seguiment d’aquests.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE SECRETARIA
El departament de Secretaria respon a la funció pública que integra la fe pública i l'assessorament legal
preceptiu tal i com estableix el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE PERSONAL
El departament de PERSONAL te com a finalitat principal gestionar, organitzar y coordinar totes aquelles
activitats que resulten del personal municipal, com la de garantir els interessos del personal i els propis de
l’Ajuntament d’Alcúdia. Realitzant actuacions com la de tramitació de propostes del exercici de drets dels
treballadors, tramitar les sol·licituds dels propis Treballadors de l’Administració municipals, dur a terme
processos de selecció, gestió de nòmines, entre d’altres.
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ACTIVITAT DEPARTAMENT DE INTERVENCIÓ I TRESORERIA:
El departament de Intervenció i Tresoreria realitza les funcions públiques que comprenen el control i la
fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària, la comptabilitat, tresoreria i recaptació
de l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA i de tot els seus Ens.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ:
El departament de Contractació exerceix les funcions relatives a la coordinació i gestió de la contractació de
l’Ajuntament d’Alcúdia, a fi de garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i
d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient
utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant
l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la
selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE BATLIA:
El departament de Batlia te com a objectiu administrar els assumptes municipals i garantir la correcta prestació
dels serveis públics d’Alcúdia, s’encarrega també de dirigir les activitats de la Secretaria Administrativa del
Batle i del Consell Municipal.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE BIBLIOTECA MUNICIPAL:
El departament de Biblioteca Municipal te com a finalitat servir a tots els ciutadans i visitants d’Alcúdia,
especialment als més joves, com a centre de trobada i comunicació, de lliure accés a la informació i
potenciador de la cultura, proporciona fons documentals de fàcil accés, realitza activitats per a tots els públics,
i ofereix un servei proper per respondre de manera eficient a les necessitats dels usuaris.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE ESPORTS:
El departament de Esports s’encarrega de gestionar tot allò relatiu a les instal·lacions esportives, així com
d’organitzar i promoure tot tipus d’esdeveniments i activitats que impliquin l’ús de les instal·lacions municipals, i
mitjançant la col·laboració amb clubs, entitats i federacions esportives promou l’esport en el terme municipal
d’Alcúdia.
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ACTIVITAT SEU DES MOLL
La Seu Des Moll es compon de 3 departaments (Participació ciutadana, Joventut i Transparència), així com
d’una extensió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb l’objecte d’assessorar, orientar i informar a qualsevol
persona que es trobi al terme municipal d’Alcúdia.
Les activitats que desenvolupen els departaments de Seu Des Moll són les següents:
•

Participació ciutadana: S’encarrega de gestionar les relacions amb les entitats del municipi, del
registre d’associacions, de les cessions d’espais municipals, de la gestió de la universitat oberta per
gen gran, i de les inscripcions de les activitats promogudes per Seu Des Moll.

•

Joventut: Gestió i tramitació de beques i subvencions per estudiants d’estudis superiors.

•

Transparència: Pretén complir amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, el departament s’encarrega de gestionar la informació municipal i
posa a disposició del ciutadà un canal de queixes i suggeriments via telefònica.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL:

Els departaments de responsabilitat patrimonial s’encarrega de tramitar i gestionar les reclamacions,
procediments i/o expedients que impliquin responsabilitat patrimonial per danys a tercers ocasionats per el
funcionament dels serveis públics municipals, així com aquells danys a bens públics, o que afectin a la
titularitat del patrimoni municipal.
ACTIVITAT DE POLICIA LOCAL:
El departament de Policia Local s’encarrega de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans i
garantir la seguretat al municipi d’Alcúdia.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA:
El departament de Normalització Lingüística promou la normalització de l’ús de la llengua catalana dins del
territori d’Alcúdia, a través d’un servei de professorat per escoles amb la finalitat de desenvolupar l’expressió
oral del català i prioritzant la feina interna dins de la institució amb l’interès de mantenir una correcta política
lingüística.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE ARXIU MUNICIPAL:
El departament de Arxiu Municipal s’encarrega de transcriure els plens de l'ajuntament, de realitzar l’inventari,
custòdia i descripció arxivística de tots els conjunts orgànics i col·leccions de documents del Municipi
d’Alcúdia. També ofereix atenció als ciutadans investigadors, realitza informes i bases de dades històriques,
gestiona publicacions i exposicions, així com jornades d’estudis locals i activitats de divulgació del patrimoni.
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ACTIVITAT DEPARTAMENT DE FIRES I MERCATS:
El departament de Fires i Mercats s’encarrega de la gestió i organització d’activitats firals de caràcter periòdic,
adreçades als ciutadans d’Alcúdia amb la finalitat d’exposar béns o oferir serveis per a afavorir-ne el
coneixement, la innovació, la difusió i promoure contactes i intercanvis comercials així com apropar l'oferta de
les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE INFORMÀTICA:
El departament de Informàtica s’encarrega de la gestió, planificació i organització de les Tecnologies de la
Informació de l’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Serveix de suport informàtic a tots els òrgans i departaments de
l’entitat i es responsabilitza de la gestió, desenvolupament i supervisió de tots els recursos informàtics.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE MEDIAMBIENT:
El departament de Mediambient s’encarrega de la gestió de tots aquells aspectes que puguin afectar a l’entorn
del territori d’Alcúdia, mitjançant l’elaboració de normes i polítiques mediambientals i a través de la supervisió i
el control del compliment d’aquestes, com de totes aquelles activitats i serveis públics que es duguin a terme
en el municipi i tinguin implicacions mediambientals.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE ALCUDIA RÀDIO:
El departament de Alcúdia Ràdio te com a finalitat promoure la cultura, l’educació i informació mitjançant
l’emissió a través de la freqüència 94.7 o via internet de qualsevol tipus de programació com poden ser
noticies, música, o qualsevol informació d’interès per als ciutadans o oients.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE RENDES I CADASTRE:
El departament de Rendes i Cadastre s’encarrega de la gestió i tramitació dels tributs dels contribuents així
com de la inscripció i registre de tots aquells actes que tinguin a veure amb la propietat pública o privada sobre
drets reals o bens immobles.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE SANITAT
El departament de Sanitat te com a missió principal garantir la higiene i salubritat de les activitats i serveis
bàsics que es desenvolupen al terme municipal d’Alcúdia, fent complir amb la normativa vigent, realitzant
inspeccions i controls sanitaris, així com informant i assessorant a tots els habitants d’Alcúdia.
ACTIVITAT DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS:
El departament de Serveis Socials te com a finalitat el benefici social de la ciutadania d’Alcúdia, s’encarrega
de la gestió, intervenció i coordinació de qualsevol servei social, així com d’assessorar, informar i atendre als
ciutadans d’Alcúdia pel que fa a recursos i prestacions socials.
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ACTIVITAT BRIGADA MUNICIPAL
El departament de Brigada Municipal s’encarrega de donar suport físic i manteniment a totes les àrees de
l’ajuntament.
ACTIVITAT DEPARTAMENT D’OBRES PRÒPIES:
El departament d’Obres Pròpies s’encarrega de vetllar per el compliment de les normes que regulen la
planificació urbana i l’edificació, així com de confeccionar i aprovar projectes d’obres, i de dur a terme el
seguiment i tancament de les obres un cop finalitzades.
ACTIVITAT DEPARTAMENTS D’URBANISME, PLANTEJAMENT, ACTIVITATS I CARTOGRAFIA:
Els departaments d’urbanisme, plantejament, activitats i cartografia promouen el desenvolupament sostenible,
competitiu i eficient del mitjà urbà, mitjançant l'impuls i el foment de les actuacions que condueixen a la
rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits urbans existents, quan siguin necessàries
per a assegurar als ciutadans una adequada qualitat de vida.
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2. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, l’AJUNTAMENT
D’ALCUDIA i, si escau el seu representant portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la
seva responsabilitat. Aquest registre haurà de contenir tota la informació indicada a continuació:
-

El nom i les dades de contacte de l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA i, en el seu cas, del corresponsable, del
representant de l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA, i del seu Delegat de Protecció de Dades (d'ara endavant,
DPD) si fos necessària la seva designació

-

Els fins del tractament

-

Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals

-

Les categories de destinataris als qui s'han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos
els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals

-

En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional,
inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional

-

Quan sigui possible:
o

Els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

o

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

A fi de complir amb aquesta obligació, l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA ha dissenyat i implantat, un registre de les
activitats de tractament de les dades personals de les quals és responsable, el mateix es manté actualitzat per
mitjà de les actualitzacions previstes en l'Annex E “Registre d'activitats de tractament” de les presents Mesures i
Procediments.
Les activitats de tractament de dades, que es relacionen a continuació són responsabilitat de l’AJUNTAMENT
D’ALCUDIA, amb domicili en MAJOR 9,07400 ALCUDIA (ILLES BALEARS).
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ANEXO E
REGISTRE ACTIVITATS DE TRATAMIENT
Operacions en condició de Responsable del Tractament
Responsable
del
tractament
Dades de
contacte

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

MAJOR 9,07400 ALCUDIA(ILLES BALEARS)

Dades de
contacte DPD

PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU - Avinguda del Mas Pins, 150, 17457
Riudellots de la Selva, Girona, dpd.cliente@conversia.es

RAT
departament/
àrea

TURISME / Edifici: - - -

Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament

Magdanela Truyols – mtruyols@alcudia.net

CULTURA I EDUCACIÓ / Edifici: Auditori

Carme Suarez – csuarez@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

DEPARTAMENT PERSONAL / Edifici: Ajuntament, 1r Pis

Persona de
contacte
departament

Victòria Calafat – vcalafat@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

SECRETARIA / Edifici: Ajuntament, 1r pis

Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament

Joan Segui – jsegui@alcudia.net

INTERVENCIÓ I TRESORERIA / Edifici: Ajuntament, Planta Baixa

Caterina Crespí – ccrespi@alcudia.net
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RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament

CONTRACTACIÓ 2 / Edifici: Ajuntament, 1r Pis

Marta Trias – mtrias@alcudia.net

BATLIA / Edifici: Ajuntament, Planta Baixa

Teresa Vives – tvives@alcudia.net

BIBLIOTECA MUNICIPAL / Edifici: Can Torro

Xisca Nicolau – xnicolau@cantorro.net

ESPORTS / Edifici: Pavelló

Rubèn Alcalde – ralcalde@alcudia.net

SEU DES MOLL / Edifici: Seu Des Moll

Mateu Vanrell – mvanrell@alcudia.net

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL / Edifici: Can Ques, 2n Pis

Antoni Ques– aques@alcudia.net

POLICIA LOCAL / Edifici: Policia Local

Abelardo Mesias – sergentpolicia@alcudia.net
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RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/à
rea
Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA / Edifici: Can Fondo, 1r pis

Miquel Font – mfont@alcudia.net

ARXIU MUNICIPAL / Edifici: Can Fondo

Antoni Mayol – arxiu@alcudia.net

FIRES I MERCATS / Edifici: Can Ramis, Planta Baixa

Margalida Ginart – mginart@alcudia.net

INFORMÀTICA / Edifici: Ca Ses Monges, 1r Pis

Pau Llabrés – pllabres@alcudia.net

MEDIAMBIENT / Edifici: Ca Ses Monges, 1r Pis

Aina Palmer – apalmer@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

ALCÚDIA RÀDIO / Edifici: Ca Ses Monges, 2n Pis

Persona de
contacte
departament

Margalida Socias – radio@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

RENDES I CADASTRE / Edifici: Ca Ses Monges, 1r Pis

Persona de
contacte
departament

Marta Amengual – mamengual@alcudia.net
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RAT
departament/
àrea

DEPARTAMENT SANITAT / Edifici: Ca Ses Monges, 1r Pis

Persona de
contacte
departament

Teresa Frau – tfrau@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

SERVEIS SOCIALS / Edifici: Ca Ses Monges, Planta baixa

Persona de
contacte
departament

Xisca Rossello – frossello@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

BRIGADA MUNICIPAL / Edifici: Soterrani

Persona de
contacte
departament

Marti Garcias – mgarcias@alcudia.net

RAT
departament/
àrea

OBRES PRÒPIES / Edifici: Can Ques, 2n Pis

Persona de
contacte
departament
RAT
departament/
àrea
Persona de
contacte
departament

Bel Comas – micomas@alcudia.net

URBANISME / Edifici: Can Joanet

Maria Suau – msuau@alcudia.net

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del compliment normatiu

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la
normativa a la qual està subjecta l'entitat

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar
una possible responsabilitat
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Tractament

Gestió administrativa

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, Autònoms, Proveïdors, Col·laboradors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal

Finalitat del
tractament

Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

5 anys, en compliment de la Llei General Tributària
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Tractament

Gestió d'atenció telefònica

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon

Finalitat del
tractament

Atenció, gestió i registre de les trucades telefòniques rebudes per mitjans electrònics

Categories de
destinataris

Administracions públiques

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Màxim d'un any
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Tractament

Registre d’entrada i sortida de documents

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura

Finalitat del
tractament

Constància d'entrada i sortida de documents

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió de serveis municipals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis impulsats pel municipi

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Comunicació informativa municipal

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Remetre i informar de les iniciatives, esdeveniments, terminis, actes, programacions de
tota l'agenda municipal i de la informació que pugui ser d'interès a la Ciutadania

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Tractament d'imatges ajuntament

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Treballadors de l’Administració i Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Imatge o veu

Finalitat del
tractament

Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i/o
vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar el municipi i/o promocionar les
activitats de l'entitat i publicar-les en la pàgina web i/o xarxes socials de l'entitat

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Accions comercials i/o enviaments d’informació d’interès

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça postal, Adreça electrònica, Informació
d’interès del municipi

Finalitat del
tractament

Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’informar al ciutadà de qualsevol
activitat, noticia o comunicació municipal que pugui ser-li d’interès

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Cultura

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF i Adreça postal

Finalitat del
tractament

Gestió i organització dels espais relacionats amb la cultura del municipi, difusió de les
activitats culturals realitzades per el departament així com la promoció i el foment a la
ciutadania de la cultura municipal de la localitat d’Alcúdia

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs i Caixes

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Joventut

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans o residents, Pares i tutors legals

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura
Dades de caràcter especial: Menors

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis municipals relacionats amb el col·lectiu juvenil del municipi, dissenyar i
executar programes educatius, informar, assessorar i orientar als joves d’Alcúdia sobre
assumptes del seu interès, fomentar la participació dels adolescents en els àmbits socials,
així com organitzar i promocionar activitats d’oci

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Servei de centres d’ensenyança obligatòria

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans o residents, Alumnes, Pares i tutors legals

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades acadèmiques
Dades de caràcter especial: Menors

Finalitat del
tractament

Gestió i administració de les sol·licituds d'escolarització dels ciutadans del municipi així
com el desenvolupament d’activitats de formació

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Servei de guarderia

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans o residents, Alumnes, Pares i tutors legals

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades acadèmiques
Dades de caràcter especial: Menors

Finalitat del
tractament

Gestió de les sol·licituds d'escolarització necessaris per a la gestió administrativa i
educativa de la guarderia

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Control d'accés i presencialitat amb sistema de fitxatge

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Treballadors de l’Administració: Funcionaris públics i Empleats en RRGG

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Signatura

Finalitat del
tractament

Registre d'hores d'inici, pausa i finalització de l'activitat laboral de l'empleat, el control
d'accés a les instal·lacions i garantir la seva identitat en l'accés

Categories de
destinataris

Inspecció de Treball i Seguretat Social

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Els registres dels empleats en RRGG seran conservats durant quatre anys, en compliment
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i els dels Funcionaris Públics seran suprimits un
cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’operació.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Control d'accés a les instal·lacions

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, empleats, proveïdors i persones externes

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom, cognoms i DNI

Finalitat del
tractament

Registre d'accessos de les persones externes a l’entitat i que accedeixen a les
instal·lacions

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Els registres seran conservats durant 4 anys, en compliment de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió borsa d'ocupació
RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, Col·laboradors, Candidats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades acadèmiques, Dades professionals/ocupació, Imatge o veu

Finalitat del
tractament

Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal
referents a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa
d'ocupació

Categories de
destinataris

Entitats Col·laboradores

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mentre perduri el consentiment prestat

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió de RRHH
RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona
interessada és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Treballadors de l’Administració, Empleats en RRGG, Recursos humans, Candidats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Característiques personals,
Adreça electrònica, Signatura, Dades acadèmiques, Dades professionals/ocupació, Imatge
o veu

Finalitat del
tractament

Captació, registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de
personal i gestió, anàlisi i arxiu dels currículums dels candidats

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

1 any

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Base
legitimadora

Gestió de nòmines i contractes
RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona
interessada és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Treballadors de l’Administració: Funcionaris públics i Empleats en RRGG

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Núm. Seguretat Social,
Característiques personals, Dades acadèmiques, Dades professionals/ocupació, Dades
econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Confecció dels contractes laborals dels treballadors i dels rebuts de salari, tramitació
d'expedients, liquidació d'Assegurances Socials, tramitació amb les Mútues i Organismes
corresponents, retenció i ingressos a compte de l'IRPF dels treballadors i professionals i
qualsevol altra activitat pròpia de la gestió del personal
Treballadors en RRGG: Seguretat Social, Asseguradores, Mútues, Bancs i Caixes

Categories de
destinataris

Funcionaris: Òrgans i Entitats pertanyents a l'Administració de l'Estat amb competència en la
matèria de Gestió de Personal

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

10 anys, en compliment de la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre. Les dades
econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa
en la Legislació Tributària

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió pròpia de secretaria establerta a l’Art. 3 Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, òrgans col·legiats de la corporació, proveïdors i persones externes

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom, cognoms i DNI

Finalitat del
tractament

Respondre administrativament donant compliment a les funcions de fe pública i
assessorament legal perceptiu

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamarli una possible responsabilitat

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió econòmica i administrativa Ajuntament

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Empleats, Usuaris, Proveïdors, Col·laboradors, Tercers, Propietaris o arrendadors, Clients
potencials

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Dades econòmiques o
d'assegurances

Finalitat del
tractament

Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de
la L.O. 7/2012

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària i funció de comptabilitat establerta a l’Art. 4 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i Empleats de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom, cognoms i DNI

Finalitat del
tractament

Donar compliment a la normativa que desenvolupa l'article 213 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de
la L.O. 7/2012

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Expedientes sancionadores

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Empleats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades professionals/ocupació

Finalitat del
tractament

Gestió dels expedients personals dels funcionaris

Categories de
destinataris

Òrgans judicials, Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb
anterioritat, excepte obligació legal de conservació

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió fiscal y tributària

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Usuaris, Ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Circumstàncies
socials, Signatura, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Gestió de les taxes, impostos i contribucions pertinents

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de
la L.O. 7/2012

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Recaptació tributària

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Propietaris o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Compliment de les obligacions i deures tributaris i de la resta de recursos de naturalesa
pública a través de l'òrgan que té encomanada la funció de la recaptació executiva

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de
la L.O. 7/2012

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Llicencies

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Tercers, Propietaris o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça electrònica, Signatura

Finalitat del
tractament

Gestió de les llicències atorgades per l'Ajuntament

Categories de
destinataris

Registre de la Propietat, forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal de conservació

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió dels contractes previstos a l’Art. 2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Tercers, Propietaris o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça electrònica, Signatura

Finalitat del
tractament

Gestió de contractes onerosos de qualsevol naturalesa jurídica celebrats per els ens i
organismes que formin part de l’Ajuntament d’Alcúdia, de contractes subvencionats per els
mateixos celebrats per altres persones físiques o jurídiques en els supòsits que preveu
l’Art. 17 del RDL 3/2011, així com els contractes d'obres que celebrin els concessionaris
d'obres públiques.

Categories de
destinataris

Registre de la Propietat, forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal de conservació

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Supervisió de serveis municipals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Supervisar la correcte prestació dels serveis públics del terme municipal d’Alcúdia

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del servei de préstecs

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans i usuaris registrats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, i Imatge o veu

Finalitat del
tractament

Gestió i registre de tots els usuaris que realitzin cessions i devolucions de llibres o
documents pertanyents als fons bibliogràfics de la Biblioteca Municipal d’Alcúdia

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mente es mantingui el consentiment.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió d’activitats

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, usuaris de la Biblioteca i residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon i Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Gestió i organització d’exposicions a la biblioteca municipal, contacontes, tallers infantils,
concerts, xerrades i presentacions de llibres

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió de les activitats esportives

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Pares i tutors, assistents

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Signatura

Finalitat del
tractament

Gestió dels participants i persones interessades en les convocatòries d'esdeveniments,
activitats esportives i premis

Dades de caràcter especial: Menors

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Base
legitimadora

Compliment de les normes de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i/o residents d’Alcúdia, Empleats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Publicació d'informació relativa a les funcions que desenvolupa l’Ajuntament, la normativa
que els resulta d'aplicació i la seva estructura organitzativa, a més d’informar dels seus
instruments de planificació i de l'avaluació del seu grau de compliment.

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamarli una possible responsabilitat

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestions pròpies de la OAC

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans i/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Característiques personals,
Circumstàncies socials, Signatura
Dades de caràcter especial: Menors

Finalitat del
tractament

Donar compliment a les funcions d’informació administrativa i d’atenció al ciutadà

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del registre d’associacions

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura

Finalitat del
tractament

Inscripció d’aquelles associacions que desenvolupin les seves activitats al terme municipal
d’Alcúdia amb la finalitat de que l’Ajuntament pugui conèixer el número i el tipus
d’associacions existents al municipi per donar compliment a la correcta política de
transparència.

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del registre del lloguer d’espais municipals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura

Finalitat del
tractament

Inscriure i deixar constància de totes aquelles peticions i cessions dels espais pertanyents
a l’Ajuntament d’Alcúdia

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Compliment dels procediments de les Administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Tercers, Ciutadans, Propietaris i/o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment del Reial
decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les
Administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamarli una possible responsabilitat.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Base
legitimadora

Categoria d’
interessats

Tipologia de
dades

Policia Local
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament
Ciutadans i/o residents d’Alcúdia, pares, mares i/o tutors legals
Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Característiques personals,
Circumstancies socials, Adreça electrònica, Signatura, Dades acadèmiques, Dades
professionals/ocupació, Dades econòmiques o d’assegurances
Dades de caràcter especial: Menors, salut i condemnes penals

Finalitat del
tractament

Donar compliment al mandat establert a l’article 104 de la Constitució i als principis bàsics
d’actuació regulats per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat i per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears.

Categories de
destinataris

Forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió de denúncies

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Targeta sanitària,
Característiques personals, Adreça electrònica, Circumstàncies socials, Signatura
Dades de caràcter especial: Salut, Menors

Finalitat del
tractament

Gestió dels interessats que requereixen atenció integral relativa a addiccions

Categories de
destinataris

Forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Videovigilància

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, residents i/o empleats

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Imatge o veu

Finalitat del
tractament

Captació, registre i tractament d'imatges de les pròpies dependències policials i del
cementiri municipal sota autorització tècnica amb la finalitat de garantir la seguretat de les
instal·lacions, bens i/o persones

Categories de
destinataris

Forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Atenció a víctimes de violència de gènere

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Targeta sanitària,
Característiques personals, Adreça electrònica, Circumstàncies socials, Signatura
Dades de caràcter especial: Salut, Menors i Condemnes Penals

Finalitat del
tractament

Atenció a les víctimes de violència de gènere i registre d'ordres de protecció emeses per
violència de gènere i violència domèstica

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Depòsit municipal de vehicles

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades econòmiques o d'assegurances

Finalitat del
tractament

Gestió, control i administració dels serveis del depòsit municipal, com la recollida de
vehicles per infracció

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió de serveis de normalització lingüística

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Usuaris

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura i Dades acadèmiques

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis impulsats pel departament de normalització lingüística com la promoció
d’iniciatives encaminades a que la llengua catalana s’empri en els àmbits de la societat
d’Alcúdia, la realització d’accions de normalització de la burocràcia i realitat de l’ajuntament
o organització dels cursos i formacions en català

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Comunicació informativa de normalització lingüística

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Usuaris

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Remetre i informar de les iniciatives, esdeveniments, terminis, actes, programacions de
tota l'agenda de normalització lingüística i de la informació que pugui ser d'interès als
ciutadans

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del cobrament de les activitats de normalització lingüística

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Usuaris

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Dades
acadèmiques, dades personals i familiars i Número de compte bancari

Finalitat del
tractament

Gestió del cobrament dels cursos de llengua catalana impulsats pel servei de normalització
lingüística

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Enviaments d’informació d’interès per la Ciutadania

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça postal, Adreça electrònica, Informació
comercial

Finalitat del
tractament

Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’informar a la ciutadania d’Alcúdia
de tota aquella informació d’interès relacionada amb l’arxiu municipal

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Gestió del sistema arxivístic

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Conservació de documents analògics o electrònics com a servei d'informació (usuaris
administratius interns i externs) i investigadors (usuaris amb finalitats culturals) a l'efecte
del dret d'accés a la informació del sector públic.
Fins d'ús cultural: gestió de drets d'autoria intel·lectual, cita normalitzada i dipòsit de còpies
i memòries de recerca, promoció i divulgació del patrimoni històric documental.

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada.
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Tractament

Mercat Municipal

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Signatura,
Dades professionals/ocupació, llicències comercials

Finalitat del
tractament

Gestió del cens de comerciants inscrits al mercat municipal i ambulant del municipi

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs i Caixes

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió d’activitats firals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Signatura,
Dades professionals/ocupació

Finalitat del
tractament

Gestió i organització d’activitats firals de caràcter periòdic, adreçades als ciutadans
d’Alcúdia amb la finalitat d’exposar béns o oferir serveis per a afavorir-ne el coneixement,
la innovació, la difusió i promoure contactes i intercanvis comercials així com apropar
l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda.

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs i Caixes

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió formularis d’inscripció Fires i Mercats

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica, Signatura, Nº
Seguretat Social, Dades econòmiques d’assegurances, Circumstancies socials

Finalitat del
tractament

Tramitació, gestió i inscripció dels interessats en les fires i mercats organitzades al terme
municipal d’Alcúdia així com qualsevol gestió que es pugui derivar de la mateixa

Categories de
destinataris

Administració pública competent en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mentre es mantingui el consentiment prestat
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Tractament

Gestió de serveis informàtics municipals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims
perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.

Categoria d’
interessats

Ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis informàtics del municipi, com de programes informàtics municipals tant
Windows, Office, Antivirus, programes comptables, padró d’habitants, etc. I gestió de
qualsevol dispositiu informàtic pertanyent a l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada
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Tractament

Gestió tècnica dels Formularis web

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims
perseguits pel responsable del tractament o per un tercer

Categoria d’
interessats

Usuaris web, ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Finalitat del
tractament

Resoldre les seves consultes i/o sol·licituds sobre qualsevol incidència tècnica que derivi
dels Formularis Web dels que disposa l’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada
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Tractament

Instal·lació de cookies

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Usuaris web

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Direcció electrònica, Direcció IP

Finalitat del
tractament

Gestió e instal·lació de las cookies

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mentre es mantingui el consentiment prestat
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Tractament

Ús d'aplicacions de missatgeria instantània

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans, Treballadors de l’Administració i Proveïdors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon

Finalitat del
tractament

Realitzar comunicacions de caràcter informatiu a través de l'aplicatiu

Categories de
destinataris

Al responsable de l'aplicació de missatgeria instantània i a les administracions públiques
amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Usuaris de centres d'accés públic a Internet de titularitat municipal

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Usuaris

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis municipals de centre d'accés públic a Internet

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió d’incidències informàtiques

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims
perseguits pel responsable del tractament o per un tercer

Categoria d’
interessats

Usuaris web, ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Finalitat del
tractament

Gestionar de forma ràpida i eficient els incidents informàtics dels aplicatius i/o serveis
relacionats amb les tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com de
supervisar la correcta execució d'aquests

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

15/09/2022_V.1

AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Tractament

Serveis de manteniment informàtic

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims
perseguits pel responsable del tractament o per un tercer

Categoria d’
interessats

Usuaris web, ciutadans i Treballadors de l’Administració

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Finalitat del
tractament

Realització i desenvolupament dels serveis derivats del manteniment informàtic de tots els
dispositius i tecnologies de l’AJUNTAMENT D’ALCUDIA

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada
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Tractament

Gestió de serveis mediambientals municipals

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Gestió dels serveis mediambientals impulsats pel municipi com la recollida de residus
urbans, elaboració d’informes, gestió d’expedients i autoritzacions de permisos
mediambientals, així com la gestió de consultes anònimes rebudes a través de Línia Verda

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada
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Tractament

Gestió de platges

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça electrònica

Finalitat del
tractament

Certificar les platges a través de la gestió de qualitat i control dels aspectes
mediambientals per garantir als ciutadans la correcta prestació dels serveis que ofereixen
les platges municipals

Categories de
destinataris

Organisme i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada
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Tractament

Radio municipal

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans i oients

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça electrònica, Imatge o veu

Finalitat del
tractament

Gestió de l'enregistrament de les crides de veu rebudes, emeses i/o participació als
concursos o sortejos a través de l'emissora de ràdio del servei

Categories de
destinataris

No es realitzen cessions de dades

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió cadastral

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans, residents, propietaris, arrendadors i administració pública

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura

Finalitat del
tractament

Estudi i assessorament en matèria cadastral i cooperació en el desenvolupament de les
fórmules de col·laboració en la gestió cadastral i en la gestió tributària de l'Impost sobre
Béns immobles que s'estableixin

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Direcció general del cadastre, Bancs, Caixes i Organismes i/o
administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió del centre de salut

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, nº de la seguretat social, targeta sanitària, característiques personals, dades
econòmiques o d’assegurances
Dades de caràcter especial: Salut i menors

Finalitat del
tractament

Gestionar i controlar l'actuació i les activitats que realitzi el centre de salut

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal.
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Tractament

Subvenciones i ajudes

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades acadèmiques, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o de
segures
Dades de caràcter especial: Menors i salut

Finalitat del
tractament

Tramitació d'expedients derivats de la concessió de beques, subvencions i/o ajudes

Categories de
destinataris

Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència
en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Atenció integral a les addiccions

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Targeta sanitària,
Característiques personals, Adreça electrònica, Circumstàncies socials, Signatura
Dades de caràcter especial: Salut, Menors

Finalitat del
tractament

Gestió dels interessats que requereixen atenció integral relativa a addiccions

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió pla d'inclusió social per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió
social

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents d’Alcúdia

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Targeta sanitària,
Característiques personals, Adreça electrònica, Circumstàncies socials, Signatura
Dades de caràcter especial: Solvència patrimonial, Salut, Menors

Finalitat del
tractament

Gestió del pla d'inclusió social per a persones en situacions de vulnerabilitat i exclusió
social, així com la gestió del registre de les actuacions realitzades en relació al pla
d'inclusió pels serveis socials

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Gestió d’obres pròpies

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics

Categoria d’
interessats

Ciutadans y/o residents, contractistes

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica,
Signatura, Dades acadèmiques, Dades professionals/ocupació, Dades econòmiques o de
segures

Finalitat del
tractament

Tramitació de redacció i aprovació d projectes d’obres, seguiment i tancament de les obres
un cop finalitzats els informes tècnics patrimonials, assessorament als diversos
departaments de l’Ajuntament en matèria d’obres pròpies

Categories de
destinataris

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal
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Tractament

Activitats d’Inspecció

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Tercers, Propietaris o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Dades professionals d’ocupació, Adreça
electrònica, Signatura

Finalitat del
tractament

Investigar i controlar l'actuació de tots els implicats en activitats d'ordenació, edificació o ús
del sòl.

Categories de
destinataris

Registre de la Propietat, forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzatives

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal.
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Tractament

Urbanisme

Base
legitimadora

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament

Categoria d’
interessats

Tercers, Propietaris o arrendadors

Tipologia de
dades

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Característiques personals, Adreça
electrònica, Signatura

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de la llicència i elaboració d'informes

Categories de
destinataris

Registre de la Propietat, forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals

Transferència
internacional

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Mesures
tècniques i
organitzative
s

Previstes en el document Mesures i Procediments.

Terminis de
supressió

Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment
esmentada, excepte obligació legal.
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