REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’AGÈNCIA PER
A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
Per a totes les activitats del tractament és aplicable el següent:
El responsable del tractament de les dades és l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.
El delegat de protecció de dades d’AQU Catalunya té l’adreça de contacte postal al carrer
d’Enric Granados, 33, 4a planta, 08007 de Barcelona i correu electrònic dpd@aqucat.
Les persones afectades podran sol·licitar exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició, a l’adreça següent:
 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Carrer d’Enric Granados, 33, 08007, Barcelona
Tel 93 268 89 50
A/e infor@aqucat
Les persones interessades poden presentar una reclamació davant de l’autoritat de control:
 Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel 93 552 78 00
Fax 93 552 78 30
apdcat@gencatcat
wwwapdcatcat
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Activitat

1. Prevenció de riscos laborals

Encarregat del tractament

Empresa encarregada de la prevenció de riscos

Base jurídica i legitimació del
tractament

61c) RGPD, compliment d’una obligació legal

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE,
adreça postal i electrònica, telèfon, número de
seguretat social, signatura
Dades de característiques personals: edat, data de
naixement, sexe, dades familiars, nacionalitat
Dades d'ocupació laboral: lloc de treball

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s'obtenen directament de la persona
interessada i de l'entitat adjudicatària de la gestió
dels serveis mèdics i de prevenció Les dades
s'obtenen a través de transmissió electrònica,
correu ordinari, presencialment

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

La finalitat és el compliment de la normativa relativa
a la prevenció de riscos laborals i de vigilància de la
salut a l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya Els usos són el control,
seguiment i prestació de serveis mèdics i de
prevenció al personal de l'organització sense accés a
les dades dels informes mèdics, per part d’AQU
Catalunya, que els treballadors realitzin, si és el cas,
amb caràcter anual

Categories d’interessats

Persones físiques empleades de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
proveïdors o personal extern que prestin un servei
presencial a la seu de l’Agència

Període de conservació

Conservació permanent (TAAD codi 974)

Cessions de dades de caràcter
personal

Es preveuen cessions de les dades necessàries a
l'entitat adjudicatària per a la realització dels serveis
mèdics i de prevenció

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat
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Avaluació d’impacte

No

Activitat

2. Gestió econòmica

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

61b) RGPD, necessitat per l’execució d’un contracte

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE,
telèfon i fax de contacte, adreça postal, adreça
electrònica, signatura, nacionalitat Dades
d'ocupació laboral: lloc de treball Dades
econòmiques Dades bancàries Dades d'impostos
Compensacions/indemnitzacions

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s'obtenen directament de la persona
interessada o del seu representant legal Les dades
s'obtenen a través de transmissió electrònica,
correu ordinari, presencialment

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

La finalitat és la gestió de les activitats de caire
econòmic, financer i comptable de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Els
usos són la gestió de les dades de proveïdors inclosos els potencials- i els clients, gestió de
pagaments i cobraments, i altres possibles
assistències que comportin una despesa o ingrés
econòmic

Categories d’interessats

Persones físiques i els representants de persones
jurídiques que tinguin o puguin tenir la consideració
de proveïdor o client de l'Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya

Període de conservació

Conservació permanent

Cessions de dades de caràcter
personal

Es preveuen cessions de dades a l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària, d'acord amb la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i a
l'entitat financera per la gestió de pagaments i
l’assessoria laboral, fiscal i comptable, i a altres
organismes per obligació legal

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades
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Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

3. Relacions institucionals

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

61e) RGPD, compliment d’una missió en interès
públic

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon,
adreça postal, adreça electrònica Dades d'ocupació
laboral: institució a la que pertanyen, lloc de treball,
càrrec laboral

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s'obtenen directament de la persona
interessada Les dades s'obtenen mitjançant la
presentació de document acreditatiu, a través de
formularis, amb la declaració de la persona,
mitjançant qualsevol sistema de comunicació
directe

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

La finalitat és la gestió del directori de persones
físiques i representants de persones jurídiques i
entitats públiques i privades amb les que l'Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya manté relacions institucionals,
protocol·làries i de negoci Els usos previstos són la
tramesa de publicacions, comunicacions,
convocatòries d'actes i altres tipus de
comunicacions informatives

Categories d’interessats

Persones físiques i representants de persones
jurídiques relacionades amb l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Període de conservació

5 anys

Cessions de dades de caràcter
personal

No es preveuen cessions de dades

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades
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Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

4. Avaluació de professorat

Encarregat del tractament

AQU Catalunya i empreses que gestionen el
programari d’avaluació de professorat

Base jurídica i legitimació del
tractament

61c) RGPD, compliment d’una obligació legal

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
adreça postal i electrònic, DNI/NIF/NIE, telèfon i fax,
imatge o veu Dades de característiques personals:
dates de naixement, sexe, edat, nacionalitat Dades
acadèmiques i professionals: formació, titulacions,
experiència professional Dades d'ocupació laboral:
professió, lloc de treball Creacions artístiques,
literàries, científiques o tècniques

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix o el
seu representant legal Es recullen per transmissió
electrònica

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió dels expedients de les persones,
majoritàriament personal docent i investigador
universitari, que sol·liciten ser avaluats i acreditats
per AQU Catalunya

Categories d’interessats

Persones sol·licitants, personal docent i investigador
i investigadors que sol·liciten ser avaluats i
acreditats per AQU Catalunya

Període de conservació

Conservació permanent

Cessions de dades de caràcter
personal

Es poden cedir les dades de les persones avaluades
favorablement per AQU Catalunya a les universitats
públiques i privades, al departament competent en
matèria d'universitats de la Generalitat de
Catalunya, als centres en que aquestes entitats en
formen part (sempre que tinguin relació amb el
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foment i difusió de la qualitat universitària i la
recerca) i al web d'AQU Catalunya (wwwaqucat)
Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

5. Gestió de persones avaluadores, grups i
comissions/comitès

Encarregat del tractament

AQU Catalunya i empreses que gestionen el
programari d’avaluació de la qualitat dels títols i
institucions

Base jurídica i legitimació del
tractament

61c) RGPD, compliment d’una obligació legal Llei
15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
adreça postal i electrònica, DNI/NIF, telèfon, imatge
Dades de característiques personals: dates de
naixement, sexe, edat, nacionalitat
Dades acadèmiques i professionals: formació,
titulacions, experiència professional
Dades d'ocupació laboral: professió, lloc de treball,
càrrec laboral
Dades bancàries

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix o el
seu representant legal Es recullen per transmissió
electrònica

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió de les persones expertes –inclosos els
potencials−, membres de les diferents
comissions/comitès i grups de treball en relació amb
les activitats que desenvolupin per a AQU
Catalunya, inclosa la seva formació

Categories d’interessats

Persones expertes que participen en les activitats
d'AQU Catalunya Membres que participen en les
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diferents comissions/comitès i grups de treball de
l'Agència
Període de conservació

Conservació permanent

Cessions de dades de caràcter
personal

Òrgans o agències d'avaluació de la qualitat de
l'Estat o de les comunitats autònomes, universitats
públiques i privades espanyoles, així com a les
agències d'avaluació de la qualitat i universitats
europees en el marc europeu i de l'espai econòmic
europeu, al web d'AQU Catalunya, wwwaqucat, a
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària,
d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària

Llistats països transferències fora
d’EEE

Transferència d'avaluació de la qualitat i universitats
europees en el marc europeu i de l'espai econòmic
europeu

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

6. Elaboració dels estudis sobre estudiants,
graduats universitaris i doctors

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

AQU Catalunya utilitza aquestes dades pel
compliment d’una missió realitzada en interès
públic, com és la realització de les enquestes
d’inserció laboral, d’acord amb l’article 61e) de
l’RGPD
D’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d’estadística de Catalunya, totes les dades
individualitzades de caràcter privat personal,
familiar, econòmic o financer, utilitzades per a
elaborar quest estudi estadístic, estan emparades
pel secret estadístic (article 24)

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
domicili postal i adreça electrònica, DNI/NIF/NIE,
telèfon
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Dades de característiques personals: data de
naixement, sexe, edat, nacionalitat
Dades acadèmiques i professionals: formació i
titulacions, experiència professional
Dades d'ocupació laboral: professió, lloc de treball,
càrrec laboral
Econòmics, financers i assegurances
Dades econòmiques de nòmina
Fonts de les quals s’obtenen les
dades

L'interessat mateix o el seu representant legal,
universitats i administracions públiques Es recullen
per transmissió electrònica, formularis, enquestes i
entrevistes, o en paper

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió de les dades dels graduats universitaris i
doctors que participin en els estudis duts a terme
per AQU Catalunya

Categories d’interessats

Graduats i doctors universitaris

Període de conservació

25 anys

Cessions de dades de caràcter
personal

Universitats públiques i privades de Catalunya i
departament competent en matèria d'universitats
de la Generalitat de Catalunya, IDESCAT i
investigadors/es per fer tractaments estadístics

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

7. Difusió d'informació i coneixement

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

61a) RGPD, consentiment de l’interessat

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
adreça postal i electrònica, telèfon, imatge, idioma
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Dades d'ocupació laboral: lloc de treball, càrrec,
categoria, grau
Dades acadèmiques i professionals: universitat
Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de la persona que s’inscriu
en les eines de difusió d’informació i coneixement
de les activitats d’AQU Catalunya Es recullen per
transmissió electrònica

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Difusió d'informació sobre les activitats realitzades
per AQU Catalunya i gestió de les jornades, tallers o
seminaris organitzats per AQU Catalunya Estudis
estadístics interns

Categories d’interessats

Persones interessades a rebre les publicacions
d'AQU Catalunya Persones inscrites en les jornades,
tallers o seminaris

Període de conservació

5 anys

Cessions de dades de caràcter
personal

Al web d'AQU Catalunya, wwwaqucat

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

8. Atenció a l'usuari

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

61e) RGPD, compliment d’una missió en interès
públic

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
adreça electrònica Dades d'ocupació laboral: lloc de
treball

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix Es
recullen per transmissió electrònica
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Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió de l'atenció dels suggeriments,
recomanacions i queixes que es facin sobre
l'activitat d'AQU Catalunya

Categories d’interessats

Ciutadans

Període de conservació

2 anys Conservació permanent si prové d’altres
AAPP o entitats privades sense ànim de lucre (TAAD
codi 539)

Cessions de dades de caràcter
personal

No se’n preveuen

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

9. Gestió del personal

Encarregat del tractament

Encarregat del tractament de dades

Base jurídica i legitimació del
tractament

61b) RGPD, necessitat per l’execució d’un contracte

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: noms i cognoms,
adreça postal i electrònic, telèfon, DNI/NIF/NIE,
imatge, número de Seguretat Social/Mutualitat,
estat civil
Dades de característiques personals: data de
naixement, lloc de naixement, sexe, edat,
nacionalitat, dades de familiars de primer grau a
efectes fiscals
Dades acadèmiques i professionals: formació i
titulacions, experiència professional
Dades d'ocupació laboral: professió, lloc de treball,
càrrec laboral
Dades bancàries
Dades econòmiques de la nòmina
Dades d'impostos
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Transaccions de béns i serveis
Compensacions/indemnitzacions
Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix o el
seu representant legal Es recullen per enquestes,
entrevistes o formularis en suport paper o per via
telemàtica

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió de nòmines, control horari, tràmits de
recursos humans i formació del personal d'AQU
Catalunya

Categories d’interessats

Personal d'AQU Catalunya

Període de conservació

 Expedient de personal al servei de
l’administració pública (TAAD codi 80):
conservació permanent
 Control horari del personal (TAAD codi 12): 4
anys
 Incidències horàries (TAAD codi 19): 1 any
 Expedients de formació del personal al servei de
l’Administració pública (TAAD codi 85): 6 anys
 Planificació de la formació del personal de les
administracions públiques (TAAD codi 968):
conservació permanent

Cessions de dades de caràcter
personal

Departaments de la Generalitat de Catalunya
competents en matèria d'universitats, de la funció
pública i d'economia, organismes de la Seguretat
Social, Agència Estatal de l'Administració Tributària,
d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, bancs, caixes d'estalvi o caixes
rurals i l’assessoria laboral, fiscal i comptable

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No
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Activitat

10. Selecció del personal i provisió de llocs de
treball

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base jurídica i legitimació del
tractament

61e) RGPD, compliment d’una missió en interès
públic

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
domicili postal i adreça electrònica, telèfon,
DNI/NIF/NIE, imatge o veu
Dades de característiques personals: data de
naixement, lloc de naixement, sexe, edat,
nacionalitat, circumstàncies socials, aficions i estil
de vida, pertinença a clubs i associacions
Dades acadèmiques i professionals: formació i
titulacions, historial de l'estudiant, historial laboral,
experiència professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals
Dades d'ocupació laboral: professió, lloc de treball,
càrrec laboral
Creacions artístiques, literàries, científiques o
tècniques

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix o el
seu representant legal Es recullen per enquestes,
entrevistes o formularis en suport paper o per via
telemàtica

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestió dels processos de selecció del personal que
hagi de treballar a AQU Catalunya

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Període de conservació

Conservació permanent de la designació dels òrgans
de selecció, les llistes definitives, les resolucions, els
documents acreditatius i del càlcul de mèrits
Eliminació total de la resta de documentació (TAAD
codi 83)

Cessions de dades de caràcter
personal

Al web d'AQU Catalunya, wwwaqucat

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades
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Mesures de seguretat aplicables

Nivell mitjà S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

11. Contractació administrativa

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base Jurídica i legitimació del
tractament

61b) RGPD, necessitat per l’execució d’un contracte

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: DNI apoderat,
DNI/NIF/NIE, nom i cognoms, denominació social,
domicili postal i adreça electrònica, telèfon, imatge
Detalls d'ocupació professionals, acadèmiques i
professionals, econòmiques, financeres i
d'assegurances, transaccions de béns i serveis,
informació comercial

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades són proporcionades pels interessats en
participar en la contractació administrativa,
telemàticament a través del portal de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestionar el procediment administratiu de
contractació de béns, serveis i obres d’AQU
Catalunya

Categories d’interessats

Proveïdors i representants legals, possibles
empreses licitadores o contractistes i el personal
que aquestes destinen a l’execució del contracte

Període de conservació

 Expedients de contractació de subministraments
(TAAD codi 236): conservació permanent de
certs elements o 10 anys
 Expedients de contractació de serveis (TAAD codi
240): conservació permanent de certs elements
o 10 anys
 Expedients de contractació d’obres (TAAD codi
235): conservació permanent de certs elements
o 15 anys
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Cessions de dades de caràcter
personal

No se’n preveuen

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

12. Videovigilància de l’edifici de les oficines
d’AQU Catalunya i de l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base Jurídica i legitimació del
tractament

61c) RGPD, compliment d’una obligació legal,
d’acord amb la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
seguretat privada

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: imatge

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s’obtenen directament a través de la
gravació de les persones treballadores d’AQU
Catalunya i de l’EAJA, personal de l’Administració de
la Generalitat, proveïdors i tercers (ciutadans) que
accedeixen a l’edifici d’Enric Granados 33 de
Barcelona per realitzar diverses gestions

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Captació, emmagatzematge i visionat d'imatges
amb l'objectiu de realitzar tasques videovigilància
per protegir de la intrusió i actes vandàlics a les
oficines d’AQU Catalunya i de l’EAJA, situades al
carrer Enric Granados núm 33 de Barcelona Garantir
la protecció de les persones, els béns i les
instal·lacions

Categories d’interessats

Persones treballadores d’AQU Catalunya i de l’EAJA,
personal de l’Administració de la Generalitat,
proveïdors, tercers (ciutadans)

Període de conservació

1 mes des de la gravació de les imatges
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Cessions de dades de caràcter
personal

Forces i cossos de seguretat Administracions
públiques amb competència en la matèria (pe
Administració de Justícia)

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

13. Control d’accessos a l’edifici o accessos físics

Encarregat del tractament

AQU Catalunya

Base Jurídica i legitimació del
tractament

61 e) RGPD, compliment d’una missió en interès
públic

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
DNI/NIF

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades procedeixen de l'interessat mateix Les
dades s'obtenen a través de transmissió electrònica,
presencialment

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Registre i control d’entrada/accés a les oficines
d’AQU Catalunya

Categories d’interessats

Persones treballadores d’AQU Catalunya i de l’EAJA,
personal de l’Administració de la Generalitat,
proveïdors, tercers (ciutadans)

Període de conservació

4 anys (TAAD codi 869)

Cessions de dades de caràcter
personal

Forces i cossos de seguretat Administracions
públiques amb competència en la matèria (pe
Administració de Justícia)

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)
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Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

14. Gestió dels drets relacionats amb les dades
personals de les persones interessades

Encarregat del tractament

AQU Catalunya Possibilitat d’exercir els drets davant
els encarregats del tractament de cadascun dels
serveis

Base Jurídica i legitimació del
tractament

61c) RGPD, compliment d’una obligació legal

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu i domicili o adreça a
efectes de notificació de les persones que exerceixin
els drets

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s’obtenen dels propis sol·licitants que
exerciten els seus drets relatius a la protecció de
dades

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Gestionar les sol·licituds d’exercici dels drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament i a no ser objecte de decisions
individuals automatitzades que s’adrecin a AQU
Catalunya

Categories d’interessats

Sol·licitants

Període de conservació

6 anys des de la resposta sobre l’exercici d’un dret

Cessions de dades de caràcter
personal

Administracions públiques amb competència en la
matèria (pe Administració de Justícia, Autoritat
Catalana de Protecció de dades)

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No

Activitat

15. Gestió de convenis o arxiu de convenis

Encarregat del tractament

AQU Catalunya
Registre d’activitats de tractament d’AQU Catalunya •
16

Base Jurídica i legitimació del
tractament

61b) RGPD, necessitat per l’execució d’un contracte

Categories de dades tractades i
estructura del fitxer

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms,
domicili postal i adreça electrònica, telèfon,
DNI/NIF/NIE, signatura electrònica

Fonts de les quals s’obtenen les
dades

Les dades s’obtenen dels signants dels convenis

Finalitat de l’activitat de
tractament i usos previstos

Registrar la totalitat dels convenis formalitzats entre
AQU Catalunya i persones físiques, jurídiques o
entitats

Categories d’interessats

Càrrecs públics i representants legals

Període de conservació

Conservació permanent

Cessions de dades de caràcter
personal

Cessions a la pàgina web d’AQU Catalunya

Llistats països transferències fora
d’EEE

No es preveuen transferències internacionals de
dades

Mesures de seguretat aplicables

Nivell bàsic S’apliquen les mesures determinades
pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de
dades (MCPD)

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat

Avaluació d’impacte

No
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