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7. APROVACIÓ DEL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE
DADES PERSONALS I DEL REGISTRE DE CONTRACTES ENTRE ELS
RESPONSABLES I ELS ENCARREGATS DELS TRACTAMENTS
El Reglament de Protecció de dades (UE) 2016/679 (RGPD) a l’art. 30.1 exigeix que
cada responsable dugui un Registre de les Activitats de tractament efectuades baix
la seva responsabilitat i que contingui la informació prevista en aquest article.
A l’art. 30.2 del mateix RGPD també s’exigeix que cada encarregat del tractament
durà un Registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuats per
compte del responsable i que haurà de formalitzar-se per escrit, inclús en format
electrònic, a través d’un contracte o document jurídic similar.
Aquests Registre d’Activitats a que es refereixen els apartats 1 i 2 de l’art. 30 del
Reglament estarà a disposició de l’Autoritat de Control que ho sol·liciti.
L’art. 31.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPD), estableix, per altra part, l’obligació dels responsables i
encarregats del tractament, de mantenir el registre d’activitats de tractament al que
es refereix l’art. 30 del RGPD, registre que s’organitzarà en torn a conjunts
estructurats de dades i que haurà d’especificar, segons les seves finalitats, les
activitats de tractament dutes a terme i les demés circumstàncies que recull el
RGPD, així com l’obligació de comunicar al Delegat de Protecció de Dades (DPD)
qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del Registre (RAT).
L’art. 31.2 de la mateixa llei disposa que els responsables i encarregats dels
tractaments hauran de fer públic un inventari de les seves activitats de tractament
accessible per mitjans electrònics en el que constarà la informació establerta a l’art.
30 del RGPD i la seva base legal.
La Fundació ha tramès al DPD la relació de les activitats de tractaments de dades
personals realitzades dintre de l’àmbit de les competències de la Fundació, en
compliment del que s’estableix al RGPD i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de
Dades, activitats que han estat autoritzades per part del Director de la Fundació;
En conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director
que subscriu proposa a la Comissió de Govern adopti el següent:

ACORD
1.- Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament de dades personals
efectuades dintre de l’àmbit de les competències de la Fundació. S’adjunta com
annex I.
2.- Publicar l’esmentat Registre d’Activitats de Tractament i el seu contingut, de
manera que sigui accessible des de la web de la Fundació, a fi de facilitar el seu
coneixement a totes les persones interessades.
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3.- Aprovar el Registre de contractes entre els Responsables i els Encarregats dels
tractaments existents a l’actualitat i enviar una còpia d’aquests contractes o
documents jurídics similars existents fins a la data al Delegat de Protecció de Dades.
S’adjunta com annex II.

Palma, a la data de la signatura
El director,

Vist-i-plau
El president,

Francisco Copado Carralero
Antoni Noguera Ortega
Aprovat en Comissió de Govern de dia_________
El/la secretari/a,
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