Informe del registre d'activitats de tractament
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1. 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: C/ dels Vergós, 36-42 ,08017 Barcelona
A/e: dpd.cac@gencat.cat

Representant del responsable
Nom o raó social:
Secretaria general
Adreça:
secretaria-general.cac@gencat.cat
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2. Denominació de l'activitat de tractament
3. REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Base jurídica de l'activitat de tractament:
Reglament (ue) 2016/679 del parlament europeu i del consell
- Article 6.1.c): tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
 Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya i Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals
- Article 8: tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
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.
Categories d'interessats
- 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,.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades acadèmiques i professionals
Detalls d’ocupació
Dades que aporten informació comercial
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Dades relatives a transaccions de béns i serveis
Dades relatives a sancions e infraccions administratives

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Conservació permanent
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
4. RECURSOS HUMANS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.b): El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
- Article 6.1.c): El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
- Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
- Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals
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.
Categories d'interessats
-

Empleats
Càrrecs públics

Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Detalls d’ocupació
Dades acadèmiques i professionals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Categories especials de dades

Categories de destinataris
-Administració tributaria, Seguretat Social, Bancs i entitats financeres.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Conservació permanent fins la jubilació o 4 anys segons el Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4
d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social. A efectes
mercantils (dades d’aquest tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel que es
publica el Codi de Comerç) i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª, Arts. 66
a 70 de la Llei 58/2003 de 17 de Desembre, general tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
5. PROVEÏDORS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.b): El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
o *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
Gestió de les dades de les persones proveïdores que subministren productes o serveis al Consell,
per a la gestió administrativa, fiscal i comptable de les persones proveïdores.
Categories d'interessats
Proveïdors
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Dades relatives a transaccions de béns i serveis
Dades que aporten informació comercial

Categories de destinataris
Entitats financeres, AEAT.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
A efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel
que es publica el Codi de Comerç) i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª,
Arts. 66 a 70 de la Llei 58/2003 de 17 de Desembre, general tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
5

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
6. SELECCIÓ DE PERSONAL
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.b): El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
- Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones candidates a llocs de treball oferts pel Consell.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades acadèmiques i professionals

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades, excepte a altres administracions públiques per obligació
legal.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Conservació permanent fins la jubilació o 4 anys segons el Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4
d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social, en els
casos en que es contracti al candidat. En la resta de casos 2 anys com a màxim o fins que el
candidat demani suprimir les dades. En cas d’haver contractat al candidat, a efectes mercantils
(dades d’aquest tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel que es publica el
Codi de Comerç) i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª, Arts. 66 a 70 de
la Llei 58/2003 de 17 de Desembre, general tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
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Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
7. PERSONAL EN PERÍODE DE PRÀCTIQUES O DE FORMACIÓ
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
- Article 6.1.b): El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat
és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Personal en període de pràctiques o de formació.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Detalls d’ocupació
Dades acadèmiques i professionals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances

Categories de destinatari
No estan previstes cessions de dades, excepte a altres administracions públiques per obligació
legal o als centres formatius.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Conservació permanent fins la jubilació o 4 anys segons el Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4
d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social, en els
casos en que es contracti a l’estudiant. En la resta de casos 2 anys com a màxim o fins que
l’estudiant demani suprimir les dades. Si les pràctiques han sigut remunerades. Em cas d’haver
contractat al candidat o haver remunerat les seves pràctiques, a efectes mercantils (dades d’aquest
tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç) i
a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª, Arts. 66 a 70 de la Llei 58/2003 de
17 de Desembre, general tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
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Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
8. PRESTADORS I DISTRIBUÏDORS DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- 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
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Membres de personal i accionistes dels prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació
audiovisual.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a les característiques personals
Dades acadèmiques i professionals
Detalls d’ocupació
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Dades relatives a transaccions de béns i serveis
Dades que aportin informació comercial
Dades relatives a sancions e infraccions administratives

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Conservació mentre duri la relació i fins el termini en que es poguessin derivar responsabilitats
legals, Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran
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les necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de
13 de juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
9. QUEIXES I RECLAMACIONS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.a): L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades
personals, per a una o diverses finalitats específiques.
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Ciutadans que adrecen queixes, reclamacions i opinions al Consell.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a les característiques personals
Altres dades facilitades pels reclamants en les queixes i reclamacions

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Fins que s’hagi resol l’expedient. Quan s’hagi resolt l’expedient i ja no siguin necessàries per a
aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les necessàries a mode d’històric segons la
normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
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Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
10. RELACIONS INSTITUCIONALS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
-

Càrrecs públics
Representants legals
Altres categories:
*Càrrecs públics, responsables d'empreses i d'entitats relacionades amb el sector
audiovisual.

Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a les característiques personals
Detalls d’ocupació
Dades que aporten informació comercial

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Mentre duri les relacions institucionals. Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es
suprimiran i només es quedaran les necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i
documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya. Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es
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suprimiran i només es quedaran les necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i
documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió documents).
11. CONTROL DE REGISTRE D'ACCESSOS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
- INSTRUCCIÓ 1/1996 de 1 de març de l’Agència de Protecció de Dades, sobre fitxers
automatitzats establerts amb finalitat d e controlar l’accés a edificis
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Visitants
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals

Categories de destinataris
A la Policia Local, Fiscalia, Forçes i cossos de seguretat
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
30 dies des de l’accés i el seu corresponent registre
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
12. BIBLIOTECA
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
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-

Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.

Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones usuàries del servei de biblioteca
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals

Categories de destinataris
-No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents)
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
13. EXPEDIENTS I LLICÈNCIES (TÍTOLS HABILITANTS)
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
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Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones incloses en la tramitació d'expedients i de llicències
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades d’ocupació
Dades que aporten informació comercial
Dades econòmiques financeres i d’assegurances

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
14. CATALOGACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- 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
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
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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.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Detalls d’ocupació

Categories de destinataris
A qui vulgui accedir al catàleg de continguts audiovisuals
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
15. FÒRUM D'ENTITATS DE PERSONES USUÀRIES DE L'AUDIOVISUAL
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- 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
Gestió de les dades de persones que integren el Fòrum, per a la gestió i l'exercici de les tasques
de la secretaria del Fòrum.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Membres del" Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual"
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Detalls d’ocupació
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-

Dades que aportin informació comercial

Categories de destinataris
-No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
16. MESA PER LA DIVERSITAT AUDIOVISUAL
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
- 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
Gestió de les dades de les persones que integren la Mesa, per a la gestió i l'exercici de les tasques
de la secretaria de la Mesa.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones integrants de la Mesa
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a les característiques personals
Detalls d’ocupació
Dades acadèmiques i professionals
Dades que aportin informació comercial

Categories de destinataris
-No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
15

No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
17. QUADERNS DEL CAC
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.a): L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades
personals, per a una o diverses finalitats específiques.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
- Article 6: Tractament basat en el consentiment de l’afectat.
Finalitats del tractament
Gestió de 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Subscriptors i sol·licitants de la revista i de les publicacions que edita el Consell.
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals

Categories de destinataris
-No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Fins que l’interessat revoqui la seva subscripció. Quan ja no siguin necessàries per a aquesta
finalitat, es suprimiran i només es quedaran les necessàries a mode d’històric segons la normativa
d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
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18. INVESTIGADORS I COL·LABORADORS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
- Article 6.1.b): El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat
és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Investigadors i col·laboradors
Categories de dades personals
-

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Dades relatives a transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
A efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel
que es publica el Codi de Comerç) i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª,
Arts. 66 a 70 de la Llei 58/2003 de 17 de Desembre, general tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
19. PREMIS I AJUTS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
• Acord GOV/85/2016 de 28 de Juny pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases
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•
•

reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014 de 22 de juliol pel qual s’aprova el model
tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector
públic i se n’aprova el text íntegre.
Acord GOV/110/2014 de 22 de juliol pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores
dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
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
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Sol·licitants
Altres categories:
*Participants
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Detalls d’ocupació
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Dades acadèmiques i professionals

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Respecte als ajuts i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 6 anys (Art. Del Reial Decret de 22
d’Agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç) i a efectes mercantils (dades d’aquest tipus)
4 anys (Secció 3ª, Arts. 66 a 70 de la Llei 58/2003 de 17 de Desembre, general tributària. Quan ja
no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les necessàries a
mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i
gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
20. REGISTRE D'ENTRADES I DE SORTIDES
Base jurídica de l'activitat de tractament:
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REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
• Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
• Llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Finalitats del tractament
Gestió de les 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.
Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones que es comuniquen per escrit amb el Consell
Categories de dades personals
•
•
•

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Altra informació referida a la petició, expedient o procediment

Categories de destinataris
No estan previstes cessions de dades.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
21. EDUCAC
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió dels usuaris del programa d’educació en comunicació.
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Categories d'interessats
•
•
•

Persones registrades al web de l’eduCAC
Persones subscriptores
Persones assistents a jornades i sessions

Categories de dades personals
•
•
•

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades d’ocupació

Categories de destinataris
No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
• S’utilitza la plataforma MailChimp
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan l’interessat expressi la seva voluntat de donar-se de baixa de les comunicacions o fins que
se’n puguin derivar responsabilitats legals. A efectes mercantils (dades d’aquest tipus) 6 anys (Art.
Del Reial Decret de 22 d’Agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç) i a efectes mercantils
(dades d’aquest tipus) 4 anys (Secció 3ª, Arts. 66 a 70 de la Llei 58/2003 de 17 de Desembre,
general tributària.

22. PROJECTES EUROPEUS
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
Gestió de la participació en projectes europeus relacionats amb les actuacions del CAC.
Categories d'interessats
•

Docents que han participat.

Categories de dades personals
Dades identificatives
Categories de destinataris
No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
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No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.
23. PLATAFORMA EDUCACIÓ MEDIÁTICA
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
• Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
• Llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Finalitats del tractament
Gestió dels participants i usuaris de la plataforma en el marc de l’educació mediàtica
Categories d'interessats
Altres categories:
*Persones que participen de la plataforma.
Categories de dades personals
•
•
•

Dades identificatives
Dades relatives a característiques personals
Dades d’ocupació

Categories de destinataris
-No hi ha previstes cessions de dades
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
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juliol d’arxius i gestió documents).
24. ATENCIÓ DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
-Atenció de les sol·licituds d’exercici de drets de protecció de dades de l’interessat.
Categories d'interessats
- Persones interessades en l’exercici dels drets de protecció de dades.
Categories de dades personals
Dades identificatives
Categories de destinataris
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Transferències internacionals
Introduir si es realitzen o no transferències internacionals de dades (depenent si tenen contractats
plataformes de computació al núvol, mailing, cookies, etc.)
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Conservació de 6 anys.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.

25. GESTIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
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Finalitats del tractament
-Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat notificades.
Categories d'interessats
-Persones físiques afectades per la bretxa de seguretat, incloses les representants de persones
jurídiques
Categories de dades personals
Dades identificatives
Categories de destinataris
- Autoritat Catalana de Protecció de Dades
- Forçes i cossos de seguretat de l’Estat.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es suprimiran i només es quedaran les
necessàries a mode d’històric segons la normativa d’arxius i documentació (Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i gestió documents).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.

26. TRANSPARÈNCIA
Base jurídica de l'activitat de tractament:
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
• Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
LLEI ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DECEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I
GARANTÍA DELS DRETS DIGITALS
• Article 8: Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici d’un poder públic.
Finalitats del tractament
-Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública.
Categories d'interessats
- 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.
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Categories de dades personals
• Dades identificatives
• Dades relatives a característiques personals
Categories de destinataris
-A altres A.A.P.P.
Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals de dades
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del
tractament de dades.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema
Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació
del Consell Audiovisual de Catalunya.

24

