REGISTRE D'ACTIVITATS EN QUALITAT DE RESPONSABLE DE TRACTAMENT
Consorci de Promoció Turística del Penedès

Consorci de Promoció Turística del Penedès ha elaborat aquest registre d’activitats de
tractament (RAT) d’acord amb l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (GDPR) i
l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar
la conformitat amb el RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de
conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva que estableix l’article 5.2 del GDPR.
Identificació del responsable del tractament
Nom

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Consorci de Promoció
Turística del Penedès

Hermenegild Clascar, 2 08720 Vilafranca del
Penedès (Barcelona)

.................................................. nuria@penedesturisme.cat

Identificació del delegat de protecció de dades (DPO)
Nom

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

...............................................
...

...............................................
...

...............................................
...

dpd@penedesturisme.c
at

Relació de les activitats de tractament en qualitat de responsable

Fitxer

Descripció

RECURSOS HUMANS

Confecció de nòmines, gestió dels recursos humans en sentit més
ampli.

CONTACTES

Comunicació, informació i gestió de productes i serveis. Inclou
contactes web i xarxes socials

Gestió de les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació,
SOL·LICITUT EXERCICI
oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament que atorga
DRETS D'HABEAS DATA el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació
de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin
XARXES SOCIALS I
MÀRQUETING

Gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels
usuaris que interactúen a la web i la informació que s'obté.

PROJECTES

Gestió i control de tota la informació relacionada amb els projectes
que l'empresa realitza als seus clients.

Data
aprovació/darrera
modificació

COMPTABILITAT

Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre
de factures.

CLIENTS

Control i gestió dels seus clients, que es tracten de professionals
relacionats amb el turisme.

VISITANTS

Control i gestió dels visitants i la informació que es disposa en quant a
la prestació de serveis

CONCURSOS

Control i gestió dels concursos que es realitzen en relació amb els
participants

IMATGES

Gestió i control de les imatges captades, per a la seva posterior
difusió en diferents medis.

TRANSPARÈNCIA

Donar compliment a la normativa de transparència

Detall dels tractaments en qualitat de responsable
1. RECURSOS HUMANS
Descripció

Confecció de nòmines, gestió dels recursos humans en sentit més ampli.

Finalitats

Recursos humans, Gestió de nòmines, Gestió de nòmines (discapacitats), Prevenció de riscos
laborals, Treball i gestió d’ocupació

Legitimació

Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat

Categories
d’interessats

Empleats

Criteris de
conservació

Es guarden en un mobiliari o departament SENSE ACCÉS DIRECTE a les dades

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS
o mutualitat

Categories de dades
especials o penals

Afiliació sindical, Salut

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals,
Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

2. CONTACTES

Descripció

Comunicació, informació i gestió de productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials

Finalitats

Altres finalitats: , Publicitat i prospecció comercial, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de
conservació

Es guarden en un mobiliari o departament SENSE ACCÉS DIRECTE a les dades

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Telèfon

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

Informació comercial

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

3. SOL·LICITUT EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA
Descripció

Gestió de les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió,
portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades.
En especial, la creació de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin

Finalitats

Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Sol·licitants

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

No n'hi ha

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

4. XARXES SOCIALS I MÀRQUETING
Descripció

Gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactúen a la
web i la informació que s'obté.

Finalitats

Elaboració de perfils, Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris

Criteris de
conservació

Es guarden en un mobiliari o departament SENSE ACCÉS DIRECTE a les dades

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

Circumstàncies socials

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

5. PROJECTES
Descripció

Gestió i control de tota la informació relacionada amb els projectes que l'empresa realitza als
seus clients.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

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

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de bancs)

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

7. COMPTABILITAT
Descripció

Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre de factures.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Compliment/incompliment d’obligacions dineràries

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Proveïdors

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

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

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris
Cessions

Administració tributària

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

8. CLIENTS

Descripció

Control i gestió dels seus clients, que es tracten de professionals relacionats amb el turisme.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

No n'hi ha

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

9. VISITANTS
Descripció

Control i gestió dels visitants i la informació que es disposa en quant a la prestació de serveis

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

No n'hi ha

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

10. CONCURSOS
Descripció

Control i gestió dels concursos que es realitzen en relació amb els participants

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

No n'hi ha

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

11. IMATGES
Descripció

Gestió i control de les imatges captades, per a la seva posterior difusió en diferents medis.

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

Altres col·lectius d’interessats:

Criteris de
conservació

No n'hi ha

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

Imatge, Veu, Audiovisual

Categories de dades
especials o penals

No n'hi ha

Altres tipus de dades

No n'hi ha

Categories de destinataris
Cessions

No n'hi ha

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

12. TRANSPARÈNCIA
Descripció

Donar compliment a la normativa de transparència

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories
d’interessats

No n'hi ha

Criteris de
conservació

Es guarden en un mobiliari o departament SENSE ACCÉS DIRECTE a les dades

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge

Categories de dades
especials o penals

Ideologia o opinions polítiques

Altres tipus de dades

Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es
tracta de bancs)

Categories de destinataris
Cessions

Altres destinataris de cessió:

Transferències
internacionals

No n'hi ha

Mesures de seguretat
Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir,
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades.

