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Parts intervinents
Responsable del tractament
Nom o raó social:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Adreça:

C/ dels Vergós, 36-42 ,08017 Barcelona

A/e:

secretaria-general.cac@gencat.cat

Delegat de protecció de dades
Adreça:
A/e:
Telèfon:

Corresponsable
Nom o raó social:
Adreça:
A/e:
Telèfon:

Representant del responsable
Nom o raó social:

Secretaria general

Adreça:

secretaria-general.cac@gencat.cat
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Denominació de l'activitat de tractament
Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Obligació legal
*Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i Instrucció general
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Finalitats del tractament
Finalitat: Gestionar les dades personals de membres, de personal i d'accionistes dels prestadors de
serveis de comunicació audiovisual de Catalunya per al manteniment d'un registre públic de prestadors
de serveis de comunicació audiovisual, d'acord amb el que estableix la Llei 22/2005, de 29 de
desembre,
de
la
comunicació
audiovisual
de
Catalunya.
Usos previstos: manteniment del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual i
emissió de certificats de les dades inscrites.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Altres categories:
*Membres, personal, accionistes i propietaris dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual
als quals fa referència l'article 2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual
de Catalunya, que utilitzin l'espai radioelèctric o prestin serveis de comunicació audiovisual mitjançant
tecnologies altres que l'espectre radioelèctric.
Persones que sol·liciten certificats de les dades del Registre de prestadors de serveis de comunicació
audiovisual,.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
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- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Nacionalitat
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Inversions, patrimoni
- Béns subministrats
- Béns rebuts
- Transaccions financeres
- Activitats i negocis
- Llicències comercials
- Infraccions administratives
- Altres tipus de dades
*Sancions administratives
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat mitjà
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Denominació de l'activitat de tractament
Recursos Humans

Finalitats del tractament
Gestió del personal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i usos derivats de la gestió de recursos
humans, inclosos la gestió de nòmines, la formació, la prevenció de riscos laborals, el règim disciplinari
i l'absentisme laboral.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Empleats
- Càrrecs públics
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Edat
- Sexe
- Llocs de treball
- Historial laboral
- Dades no econòmiques de nòmina
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
- Altres tipus de dades
*Descompte sindical
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- Salut
- Discapacitats físiques i intel·lectuals

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Proveïdors

Finalitats del tractament
Dades de les persones proveïdores que subministren productes o serveis al Consell, per a la gestió
administrativa, fiscal i comptable de les persones proveïdores.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Proveïdors
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Dades bancàries
- Béns subministrats
- Béns rebuts
- Transaccions financeres
- Activitats i negocis

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Selecció de personal

Finalitats del tractament
Dades de persones candidates a llocs de treball oferts pel Consell en processos de selecció de
personal, per a la realització de processos de selecció de personal.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones candidates a llocs de treball oferts pel Consell.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Edat
- Sexe
- Formació i titulacions
- Experiència professional

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Personal en període de pràctiques o de formació

Finalitats del tractament
Conté dades del personal que es troba en període de pràctiques o de formació, per a la gestió dels
períodes i dels treballs de pràctiques realitzats en el Consell.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Personal en període de pràctiques o de formació.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Edat
- Sexe
- Llocs de treball
- Historial laboral
- Dades no econòmiques de nòmina
- Formació i titulacions
- Experiència professional

Categories de destinataris
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Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual

Finalitats del tractament
Conté dades personals de membres de personal i accionistes dels prestadors i distribuïdors de serveis
de comunicació audiovisual de Catalunya. L'ús previst per aquest fitxer és el manteniment d'informació
actualitzada sobre prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual que resulti
necessària perquè el Consell exerceixi les seves funcions i potestats encomanades per la legislació
vigent en matèria audiovisual. En particular, se’n preveu l'ús per a la realització de comunicacions i
notificacions als prestadors i distribuïdors, la concessió i el manteniment de llicències, l'exercici de les
potestats d'inspecció, de control i de sanció dins de les competències reconegudes per la llei.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Membres de personal i accionistes dels prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació
audiovisual.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Inversions, patrimoni
- Béns subministrats
- Béns rebuts
- Transaccions financeres
- Activitats i negocis
- Llicències comercials
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- Infraccions administratives

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat mitjà
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Denominació de l'activitat de tractament
Queixes i reclamacions

Finalitats del tractament
Conté dades personals dels ciutadans i de les ciutadanes que adrecen queixes, reclamacions i
opinions al Consell sobre continguts emesos pels prestadors de serveis de comunicació audiovisual,
per a la gestió, la tramitació, el control i el seguiment dels expedients i de les actualitzacions
realitzades arran de les queixes i de les reclamacions formulades pels ciutadans.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Ciutadans que adrecen queixes, reclamacions i opinions al Consell.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Altres tipus de dades
*Altres dades facilitades pels reclamants en les queixes i reclamacions.

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
No disponible
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Denominació de l'activitat de tractament
Relacions institucionals

Finalitats del tractament
Conté dades personals de càrrecs públics, de responsables d'empreses i d'entitats relacionades
principalment amb el sector audiovisual per a la gestió i el manteniment de les relacions institucionals,
la tramesa de comunicats de premsa del Consell i l'organització, per a la gestió i la documentació
d'esdeveniments institucionals.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Càrrecs públics
- Representants legals
- Altres categories:
*Càrrecs públics, responsables d'empreses i d'entitats relacionades amb el sector audiovisual.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Llicències comercials
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
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Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Control de registre d'accessos

Finalitats del tractament
Conté dades dels visitants que accedeixen a l'edifici per al manteniment de la seguretat a la seu del
Consell mitjançant el control d'accés de les persones que accedeixen a l'interior de l'edifici.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Visitants
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Sexe

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible
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Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Biblioteca

Finalitats del tractament
Conté dades de les persones que sol·liciten el préstec de llibres o fons documentals del Consell, per al
control del préstec de llibres, de publicacions i de fons documentals disposats a la biblioteca del
Consell.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones usuàries del servei de biblioteca
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible
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Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic.
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Denominació de l'activitat de tractament
Expedients i llicències (títols habilitants)

Finalitats del tractament
Dades de persones incloses en la tramitació d'expedients i de llicències per a la gestió, la tramitació i
el control dels expedients, les llicències, les concessions i els concursos tramitats pel Consell.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones incloses en la tramitació d'expedients i de llicències
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Llicències comercials
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat mitjà
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Denominació de l'activitat de tractament
Catalogació de continguts audiovisuals

Finalitats del tractament
Conté dades de les intervencions realitzades en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
en l'àmbit territorial de Catalunya, per a la gestió i l'organització d'un fons audiovisual amb les
emissions realitzades en prestadors de serveis de comunicació audiovisual en l'àmbit territorial de
Catalunya. Els usos previstos son la realització d'estudis i recerques amb finalitats científiques,
històriques i estadístiques, així com el control i la verificació del compliment dels requisits i de les
obligacions legals imposats als prestadors del sector audiovisual respecte dels continguts.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones que intervenen en emissions públiques de ràdio i de televisió en prestadors de serveis
de comunicació audiovisual en l'àmbit territorial de Catalunya, mitjançant la gravació d'emissions.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- Imatge / Veu
- Nom i cognoms
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic.
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Denominació de l'activitat de tractament
Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual

Finalitats del tractament
Conté dades de persones que integren el Fòrum, per a la gestió i l'exercici de les tasques de la
secretaria del Fòrum.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Membres del" Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual"
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Mesa per la diversitat audiovisual

Finalitats del tractament
Conté dades de les persones que integren la Mesa, per a la gestió i l'exercici de les tasques de la
secretaria de la Mesa.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones integrants de la Mesa
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Quaderns del CAC

Finalitats del tractament
Conté dades dels subscriptors de la revista que edita el Consell, utilitzat per gestionar la tramesa de la
revista Quaderns CAC, així com la resta de publicacions que edita el Consell.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Subscriptors i sol·licitants de la revista i de les publicacions que edita el Consell.
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Activitats i negocis
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic

32

Denominació de l'activitat de tractament
Investigadors i col·laboradors

Finalitats del tractament
Conté dades de les persones que col·laboren en les publicacions del Consell o que realitzen estudis
de recerca per a l'organisme, per a la gestió de les relacions amb les persones que col·laboren en les
publicacions del Consell o que realitzen estudis de recerca per a l’organisme.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Investigadors i col·laboradors
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Dades bancàries
- Béns subministrats
- Béns rebuts
- Transaccions financeres
- Activitats i negocis

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Premis i ajuts

Finalitats del tractament
Conté dades de les persones que participen en les convocatòries públiques dels premis i dels ajuts
que atorga el Consell, per a la gestió de la participació en les convocatòries de premis i ajuts.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Sol·licitants
- Altres categories:
*Participants
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Sexe
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Altres tipus de dades
*Professió

Categories de destinataris
Transferències internacionals
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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Denominació de l'activitat de tractament
Registre d'entrades i de sortides

Finalitats del tractament
Conté dades personals incloses en les comunicacions escrites que entren o surten del Consell, per a
la gestió de registre general d'entrades i de sortides de documents.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
- Altres categories:
*Persones que es comuniquen per escrit amb el Consell
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Sexe

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
No disponible
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Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Nivell de seguretat bàsic
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