REGISTRE DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Nom de L'activitat del
tractament

Finalitat del Tractament (Per exemple:
gestió de la relació laboral,
subministrament de productes, enviament
d'informació comercial,…)

Persones afectades pel
tractament (categories
d'interessats)

Tipología de dades (vegeu Annex I del
document "Checklist de qüestions
jurídiques")

Legitimació del tractament

Rol de BIMSA

Encarregats o subencarregat de
BIMSA/Ajuntament

Codi Tractament Ajuntament

Cessió de dades

Es fan transferencies fora de l'EEE?

Procedencia de les dades

Accions directes

Tramitació dels expedients judicials o
extrajudicials sobre accions directes
instades contra BIMSA

Respresentants del demandant
i demandat, testimonis

Dades identificatives i dades econòmics,
financers, d'ocupació professional i altres
dades relacionades amb el procés

art. 6.1.f. RGPD.- Interés legítim per la
formulació, exercici o defensa de
reclamacions en relació amb l'article 1597
del Codi Civil.

Responsable del tractament

Assessories legals, procuradors,
peritatges, etc.

No aplica

Jutjats; Altres entitats públiques

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Dades identificatives, característiques
personals, circumstàncies socials, ocupació
laboral, informació comercial,
econòmic/financeres, infraccions
administratives o penals, dades relatives a la
salut, menors d'edat

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal d'acord
amb la LOPDGDD

Responsable del tractament per
cessió de dades del Compliance
Officer

Tercers proveïdors informàtics

No aplica

Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, Tribunals de Justicia

No

Del Compliance Officer obtingudes del
canal de denúncies

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Treballadors de BIMSA,
proveïdors, clients, qualsevol
afectat, tercers (ciutadans)

Dades identificatives, característiques
personals, circumstàncies socials, ocupació
laboral, informació comercial,
econòmic/financeres, infraccions
administratives o penals, dades relatives a la
salut, menors d'edat

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal d'acord
amb la LOPDGDD

Responsable del tractament

Compliance Officer extern,
proveïdors informàtics

No aplica

Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, Tribunals de Justicia

No

Directament de l' interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Canal de denúncies

Bústia ètica i de comunicacions

Tractar les dades del canal de denúncies
Treballadors de BIMSA,
informades pel Compliance Oficcer com a
proveïdors, clients, qualsevol
gestor responsable del tractament del canal
afectat, tercers (ciutadans)
derivades d' un expedient d' investigació

Gestió de la bústia ètica i de
comunicació:canal de participació per
comunicar conductes de l' Entitat
contràries a dret i als principis ètics.

Termini de conservació

Mesures de seguretat

Clients

Identificació, gestió de la relació
contractual amb els clients i facturació

Representants de clients

Dades identificatives i Dades d'ocupació
laboral

art. 6.1.b. RGPD.- Execució d'un contracte
(d'acord amb l'art. 2 dels Estatuts de
Bimsa)

Responsable del Tractament

Assistencies Tècniques (AT) i totes
aquelles contractacions amb accés a
dades personals de clients

No aplica

No

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Convenis entre AAPP

Gestió de convenis entre AAPP per dur a
terme la prestació de serveis de BIMSA

Representants de cada entitat

Dades identificatius i d'ocupació laboral

art. 6.1.b. RGPD.- Execució d'un contracte
(d'acord amb l'art. 2 dels Estatuts de
Bimsa i convenis signats)

Responsable del tractament

Assessories legals

No aplica

Ajuntament de Barcelona

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Proveïdors i licitadors

Identificació , gestió de la licitació i relació
contractual per dur a terme l'activitat i
facturació

Representants de proveïdors i
Dades identificatives , Dades d'ocupació
art. 6.1.b. RGPD.- Execució d'un contracte
licitadors i els seus
laboral i Dades academiques i professionals en
(d'acord amb l'art. 2 dels Estatuts de
treballadors
el cas de licitacions
Bimsa)

Responsable del tractament

Serveis que tinguin acces a dades
dels interessats en nom de BIMSA
(asessoria jurídica, manteniment i
programes informatics)

No aplica

Adminsitracions Públiques
competents; auditors

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Encarregat del Tractament de
l'Ajuntament de Barcelona

Assessoria jurídica,Servei de gestió
del departament de Seguretat i
salut

0198

Forçes i cossos de Seguretat de
l'Estat; Jutjats; Altres entitats
públiques; Assegurances; auditors

No

Directament de l'interessat; canals de
l'Ajuntament de Barcelona

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Dades identificatives, Dades de circumstàncies
Art. 6.1.b. RGPD.- Execució d'un contracte
socials, Dades acadèmiques i professionals,
laboral; i art. 6.1.c RGPD obligació legal:
Dades d’ocupació laboral ,Dades econòmiquesLey 31/1995, de 8 de noviembre, de
financeres i d’assegurances, Categories
prevención de Riesgos Laborales.
especials de dades per gestionar la PRL i les
baixes laborals

Responsable del tractament

Serveis que tinguin acces a dades
del personal de BIMSA (gestoria
laboral,Servei de gestió del
departament de Seguretat i salut)

No aplica

Seguretat Social, Asseguradores,
Mutuas, Bancs i Caixes; auditors

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Reclamacions patrimonials i
demandes associades

Tramitació dels expedients judicials o
Persones físiques i
extrajudicials gestionats per BIMSA en nom representants de persones
de l'Ajuntament de Barcelona
jurídiques i altres reclamants

Dades identificatives i dades de
característiques personals i categories
especials de dades (salut)

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal, d'acord
amb l'art. 67 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i
arts 32-35 de la Lei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic

Recursos humans

Gestió de les tasques relacionades amb els
recursos humans de BIMSA

Treballadors de BIMSA i
candidats

Seguretat i salut obres

Seguiment de la seguretat i salut en les
obres i projectes

Treballadors de contractistes i
subcontractistes en les obres

Identificativos, categoria laboral, dades
academiques i professionals, categories
especials de dades (salut)

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal d'acord al
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció

Responsable del tractament

Servei de gestió del departament de
Seguretat i salut

No aplica

Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, Organismes de la Seguretat
Social, Tribunals de Justicia

No

Directament de l'interessat

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Al·legacions de Projectes

Gestió dels expedients de tramitacions de
projectes per BIMSA en nom de
l'Ajuntament de Barcelona;

Persones físiques i
representants de persones
jurídiques que presentin
al·legacions o observacions
sol·licitants

Dades identificatives

art. 6.1.e. RGPD.- Interès públic, d'acord
amb l'art. 83 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

Encarregat del Tractament de
l'Ajuntament de Barcelona

Assessoria jurídica; Servei de gestió
del departament de Seguretat i
salut

0198

Adminsitracions Públiques
competents

No

Directament de l'interessat; canals de
l'Ajuntament de Barcelona

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Sol·licituds d'Exercici de Drets

Sol·licituds d'Exercici de Drets,
contestacions i Registre

Clients, usuaris, proveïdors,
col·laboradors, candidats,
treballadors, ciutadans

Dades de contacte (NIF, nom i cognoms,
adressa, telefon, e-mail, signatura)

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal d'acord
amb la LOPDGDD

Responsable del Tractament

Assessoria jurídica

No aplica

Autoritat de Control

No

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
El propi interessat o el seu representant complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Gestió de Bretxes de Seguretat

Notificacions de bretxes de seguretat de les
dades i Registre

Clients, usuaris, proveïdors,
col·laboradors, candidats,
treballadors, ciutadans

Qualsevol dada inclosa al RAT que s'hagi vist
afectada per la suposada bretxa

art. 6.1.c. RGPD.- Obligació legal d'acord
amb la LOPDGDD

Responsable del Tractament

Assessoria jurídica

No aplica

Autoritat de Control

No

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
El propi interessat o el seu representant complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

Incompatibilitats Mesa de
Contractació

Identificar incompatibilitats dels
components de les Meses de Contractació
en procediments de licitació

Persones fins 4art grau afinitat
del personal de BIMSA
susceptibles de
incompatibilitat

Identificatives i d'ocupació

Base legitimadora: Legal . Ordre
Ministerial 1030/21 29 de setembre

Responsable tractament

Compliance Officer extern,
proveïdors informàtics

No aplica

Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, Organismes de la Seguretat
Social, Tribunals de Justicia

No

Del personal BIMSA

Les vostres dades seran eliminades un cop
Veure "Política de Mesures de
complertes les obligacions legals derivades de la
Seguretat"
gestió de l’activitat.

