Fundació Parc Taulí
Activitats de tractament de la Fundació Parc Taulí
Referent : Gloria Palomar
1.

Com Responsable de Tractament

Responsable de Tractament : Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Pablo Hernando Robles
Activitat de Tractament
Gestió de Recursos Humans
Gestió de Compres i Magatzem

Te encarregada aquesta activitat
Si
Si

Econòmic – Financera

No

Video-Vigilància

Si

CCSPT

Delegat de Protecció de Dades

Si

CCSPT

Contractació pública

Si

CCSPT

Comunicació institucional

Si

CCSPT

Biobanc
Docència
2.Com Encarregat de Tractament

Si (només l’emmagatzemament a de les mostres)
No

CCSPT

CCSPT

De qui ?

CLS

Recerca

Atenció al Client Voluntariat

Eco_Fin

Biobanc (emmagatzemament de mostres)

Consorci Corporació Parc Taulí

Comunicació

Video vigilància

Compres / magatzen

RRHH

Centres

Recerca

Assumptes Jurídics /Contractació

Te
encarregada
aquesta
activitat
Si

DPD

Activitat de Tractament

A qui ?
CCSPT
CCSPT

FPT

FPT

CCSPT

CCSPT

CCSPT

CCSPT

CCSPT

SSGG

CCSPT

CCSPT

CCSPT

CCSPT

CCSPT

Responsable
Encarregat de
Tractament
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CCSPT
CCSPT

CCSPT

Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

Finalitats
tractament

de
de
de
i
de
de

del

de

Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades

Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Contracte, missió realitzada en interès públic, compliment d’obligacions legals.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys
2019-2021 (codi de conveni núm. 79000375011994).

Categories
d'interessats.
Categoria:
Categories de
dades personals
Dades tractades:
Categories
destinataris

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Gestió de Recursos Humans

de

Gestionar el personal : gestió de l’expedient de personal, selecció de personal, provisió
de llocs de treball, contractació, nomenaments, gestió de nòmines i complements
retributius, indemnitzacions per raons
de servei, gestió de la jornada laboral, antiguitat, absències, permisos i llicències,
vacances, prevenció de riscos laborals, investigació d’accidents de treball i malalties
professionals, gestió d’assegurances, ajuts i prestacions socials, situacions
administratives o laborals, seguretat social, control laboral, règim disciplinari, formació,
gestió de procediments administratius i judicials, gestió dels serveis de comunicació,
obtenció d’estadístiques, gestió dels sistemes d’informació propis de RRHH.
Empleats , participants en processos de selecció, Delegat de Protecció de dades.
Col·lectius vulnerables: NO.
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre personal,
adreça postal i adreça electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social, signatura
manuscrita i electrònica, dades bancàries, dades acadèmiques i professionals.
Dades de socio-sanitàries ( en cas de les funcions de Prevenció i Salut Laboral).
L’Administració tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), la
Tresoreria de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social), els bancs i caixes, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (Ministeri de
Treball) (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei general de la Seguretat Social), el Consorci Administració Oberta de Catalunya
amb el consentiment de la persona interessada, les mútues col·laboradores amb la
Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de la Seguretat Social), el Departament d’Empresa i Ocupació
(Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), el Consorci
d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya (Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals), les entitats gestores del pla de pensions, i en el seu cas
els jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos judicials i les persones
que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat activa previst a la
llei de transparència
No es preveuen
Prevenció i Salut Laboral : 5 anys des de la finalització de la vinculació laboral (Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)
Selecció : 1 any des de la finalització del procés de selecció.
Formació : 6 anys des de la finalització de l'activitat formativa. Fiscalització de la
Intervenció General (Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
Administració : 5 anys des de la finalització de l'expedient(relació laboral
Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma
automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de
la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de
les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat
basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí

2

Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

Finalitats
tractament

de
de
de
i
de
de

del

Categories
d'interessats.
Categoria:

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
destinataris

de

Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

de

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Gestió de Comprés-Magatzem

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Contracte o mesures precontractuals, missió realitzada en interès públic
Normativa referent:
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic
Lllei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Gestió Compres /Magatzem.
Registre de persones amb les que existeix relació comercial com a proveïdors de
serveis o béns.
Gestió comptable
Registre i abonament de factures
Persones que actuen en nom propi, amb les que existeix relació contractual com
a proveïdors de béns o serveis.
Persones que actuen en nom de persones jurídiques amb les que existeix relació
contractual com a proveïdors de béns o serveis
Delegats de Protecció de Dades,
Col·lectius vulnerables : No
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre
personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita i
electrònica, dades bancàries, TC2, dades de solvència económica, dades
d’informació comercial: serveis prestats, període de contractació i dades
referides a la solvència tècnica.
Administració tributària.
Intervenció General de la Generalitat.
Sindicatura de Comptes.
Entitats bancàries.
Direcció General de Contractació Pública i el Registre Públic de Contractes.
Direcció General de Patrimoni.
Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat
activa previst a la llei de transparència.
No es preveuen
Conservació mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no
hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal d’acord amb l’art. 66 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Documentació comptable: 6 anys
Documentació fiscal i tributària: 4 anys
Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys
Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí
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Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de
de
de
i
de
de

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Contracte o mesures precontractuals, missió realitzada en interès públic
Normativa referent:
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic
Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
del

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
destinataris

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Gestió Econòmic - Financera

de

Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Gestió comptable
Registre i abonament de factures
Persones que actuen en nom propi, amb les que existeix relació contractual com
a proveïdors de béns o serveis.
Persones que actuen en nom de persones jurídiques amb les que existeix relació
contractual com a proveïdors de béns o serveis
Delegats de Protecció de Dades,
Col·lectius vulnerables : No
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre
personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita i
electrònica, dades bancàries, TC2, dades de solvència econòmica, dades
d’informació comercial: serveis prestats, període de contractació i dades
referides a la solvència tècnica.
Administració tributària.
Intervenció General de la Generalitat.
Sindicatura de Comptes.
Entitats bancàries.
Direcció General de Contractació Pública i el Registre Públic de Contractes.
Direcció General de Patrimoni.
Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat
activa previst a la llei de transparència.
No es preveuen
Conservació mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no
hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal d’acord amb l’art. 66 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Documentació comptable: 6 anys
Documentació fiscal i tributària: 4 anys
Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys
Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
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Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament

de
de

Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

de
i
de
de

Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

del

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Interès públic
Reglament Europeu (UE) 2016/679
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril
Ley 5/2014, de 4 de abril
Ley 19/2007, de 11 de julio
Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero
Col·laborar en la seguretat de les instal·lacions, pacient i usuaris.
Empleats, Pacients i Usuaris
Col·lectius vulnerables : Si.

Categories de
dades personals
Dades tractades:
Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Video-Vigilància

de

Imatges

Servei Català de la Salut
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
No es preveuen
1 mes

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí
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Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de
de
de
i
de
de

del

Resposta i Gesitó de Drets del Pacient i Drets ARCO.
Pacients, Usuaris
Col·lectius vulnerables : Si.

de

Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Interès legítim i Compliment Obligació Legal
Reglament Europeu (UE) 2016/679
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
destinataris

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Delegat de Protecció de Dades

de

Pacients : Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de
registre personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, número de la
Seguretat Social, signatura manuscrita. Dades d’atenció socio-sanitàries.
Usuaris i Voluntaris: Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, número de
registre personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon.
Servei Català de la Salut
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
No es preveuen
5 anys després de la finalització de l’expedient o col·laboració de la persona en
cas de Voluntariat.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí
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Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

Finalitats
tractament

de
de
de
i
de
de

del

Categories
d'interessats.
Categoria:
Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
destinataris

de

Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

de

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Contractació Pública
Secretaria Tècnica d’Assumptes Jurídics i Contractació Pública
Direcció General de la CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)i normativa
que la desenvolupa, així com la normativa reguladora de convenis administratius
La llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Licitacions i procediments de contractació pública que tenen com objectiu la
contractació dels subministraments, serveis i obres necessaris per a prestar
l’activitat assistencial i accessòries del centre.
Inclou l’àmbit de contractació pública, Administració Econòmic-Financera i Gestió
de Compres-Magatzem
Convenis amb altres Administracions i persones jurídiques
Empleats (actors que intervenen en la contractació pública), licitadors, creditors,
deutors , proveïdors, Delegats de Protecció de Dades,
Col·lectius vulnerables : No
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre
personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita i
electrònica, dades bancàries, TC2, dades de solvència econòmica, dades
d’informació comercial: serveis prestats, període de contractació i dades
referides a la solvència tècnica, dades dels mitjans personals adscrits als
contractes
Administració tributària.
Intervenció General de la Generalitat.
Sindicatura de Comptes.
Entitats bancàries.
Direcció General de Contractació Pública i el Registre Públic de Contractes.
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Patrimoni.
Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat
activa previst a la llei de transparència o principis que informen la contractació
pública
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Altres Administracions
No es preveuen
Documentació comptable: 6 anys
Documentació fiscal i tributària: 4 anys
Documentació relacionada amb expedients de contractació tramitats, contractes
i convenis: indefinida
Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés
que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el
desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el
Esquema Nacional de Seguretat.
CLS-AIE per les activitats pròpies de Arxiu
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Fundació Parc Taulí

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de
de
de
i
de
de

del

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

Fundació Parc Taulí (FPT) com Responsable de Tractament
Comunicació institucional

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Comunicació
institucional
Consorci
Corporació
Sanitària Parc Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
de Comunicació institucional
de

de
i
de
de

del

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
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Fundació Parc Taulí
Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
DireccióCorporació
general de Sanitària
CCSPT Parc Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
Consorci
de Protecció
de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
de Delegat
Comunicació
institucional
de

de
i
de
de

del

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat

Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Consentiment
de l’interessat
Consorci
Corporació
Sanitària Parc Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
de Comunicació institucional
de

de
i
de

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
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Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de

del

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Donar suport
a la comunicació
institucional
Consorci
Corporació
Sanitària Parc
Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
de Comunicació institucional
de

de
i
de
de

del

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
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organitzatives
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de

dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
CàrrecsCorporació
públics, personal
administracions
públiques,
responsables
,
Consorci
Sanitària
Parc Taulí (CCSPT)
comdirectius,
Responsable
de Tractament
amb activitats de comunicació i pacients/usuaris.
de professionals
Comunicaciórelacionats
institucional
de Col·lectius vulnerables: Si
de
i
de
de

del

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Dades identificatives:
nom i cognoms,
adreça
postal,
càrrec
si s'escau,de
i adreça
Consorci
Corporació Sanitària
Parc Taulí
(CCSPT)
com
Responsable
Tractament
telèfon.
de electrònica,
Comunicació
institucional
de

de
i
de
de

del

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
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Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
No es preveuen
Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
de Comunicació institucional
de

de
i
de
de

del

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat

No es preveuen

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
No es preveuen
Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) com Responsable de Tractament
de Comunicació institucional
de

de
i
de

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
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Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de

del

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Supressió
en el moment
que perd
la Taulí
seva categoria
o exerceixi
dret
Consorci
Corporació
Sanitària
Parc
(CCSPT) d’interessat
com Responsable
de el
Tractament
supressió. institucional
de deComunicació
de

de
i
de
de

del

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Donar suport a la comunicació institucional

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
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organitzatives
seguretat

Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de

dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
Les activitats
de tractament
que
duuTaulí
a terme
la CCSPT
desenvolupen
de
Consorci
Corporació
Sanitària
Parc
(CCSPT)
comes
Responsable
detant
Tractament
automatitzada
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
de forma
Comunicació
institucional
de i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
podengeneral
contenirde
lesCCSPT
dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
de que
Direcció
el control
i dades,
Delegat
de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
de dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
de control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una
Política dedeSeguretat
basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Consentiment
l’interessat
del Seguretat.
Donar suport a la comunicació institucional

Categories de
dades personals
Dades tractades:

Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Càrrecs públics, personal administracions públiques, directius, responsables , professionals relaciona
amb activitats de comunicació i ciutadans.
Col·lectius vulnerables: Si

Per a referents d’altres institucions, administració, etc: Dades identificatives: nom i cognoms, adreç
postal, càrrec si s'escau, i adreça electrònica, telèfon
Per a mitjans de comunicació: Dades identificatives: nom i cognoms, càrrec si s'escau, i adreç
electrònica, telèfon
Per a la relació amb la ciutadania (butlletí electrònic) : correu electrònic.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que perd la seva categoria d’interessat o exerceixi el dret de supressió o retiri
consentiment.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de forma automatitzad
com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el contr
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmiss
de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi h
iniciat el desenvolupament d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacion
de Seguretat.
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Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica

de
de
de
i
de
de

Finalitats
del
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:
Categories de
dades personals
Dades tractades:
Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregats
tractament

de

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Biobanc

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Llei 14/2007 d’Investigació Biomèdica
Reial Decret 1716/2011 sobre requisits, autorització i funcionament dels Biobancs
Promoció i suport a la reçerca
Pacients
Col·lectius vulnerables: Si
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre
personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, número de la Seguretat
Social, signatura manuscrita.
Dades d’atenció socio-sanitàries.
Projectes d’investigació autoritzats.
Depenent del projecte d’investigació
Sense límit.

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí per la recollida de mostres
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Fundació Parc Taulí
Denominació
l'activitat
tractament
Responsable
Tractament
Delegat
Protecció
Dades
Base jurídica
Finalitats
tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:

de
de
de
i
de
de

del

Direcció general de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)

Consentiment de l’interessat
Registre i suport de les activitats docents
Alumnes.
Col·lectius vulnerables: No

Categories de
dades personals
Dades tractades:
Categories
de
destinataris
Transferències
internacionals
Termini previst per
suprimir
les
diferents
categories
de
dades
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament

Fundació Parc Taulí com Responsable de Tractament
Docència

de

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal, càrrec si s'escau, i adreça
electrònica, telèfon.
No es preveuen
No es preveuen
Supressió en el moment que l’alumne retira el seu consentiment

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat.
Consorci Corporació Parc Taulí
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Fundació Parc Taulí
Denominació
de
l'activitat
de
tractament
Responsable
de
Tractament
Categories
d'interessats.
Categoria:
Categories de
dades personals
Dades tractades:
Transferències
internacionals
Descripció general
de les mesures
tècniques
i
organitzatives de
seguretat

Encarregat
Tractament
Delegat
Protecció
Dades

de
i
de
de

Fundació Parc Taulí com Encarregat de Tractament
Recerca

Direcció del Consorci Corporació Parc Taulí
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
Pacients
Col·lectius vulnerables: Si
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre
personal, adreça postal i adreça electrònica, telèfon, número de la Seguretat
Social, signatura manuscrita.
Dades d’atenció socio-sanitàries.
Depenent del projecte d’investigació

Les activitats de tractament que duu a terme la CCSPT es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: 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’emmagatzemament de les
dades, el control
dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha iniciat el desenvolupament
d'una Política de Seguretat basada en la ISO 27001 i el Esquema Nacional de
Seguretat
Direcció General de CCSPT
Delegat de Protecció de Dades : Sr. Pablo Hernando (dpd@tauli.cat)
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