Annex I: Registre d'Activitats de Tractament
El registre d'activitats de tractament està format per 22 elements:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Audiovisuals
Audiovisuals d'activitats públiques
Audiovisuals d'educació
Clients i/o proveïdors
Contactes
Control d'accessos: dades biomètriques
Control de presència i horari
Educació, cultura i esports
Gestió comptable i administració
Gestió de nòmines
Investigadors
Formació del personal laboral
Newsletter
Prevenció de riscs laborals i medicina del treball
Publicitat comercial
Recursos humans
Xarxes socials
Selecció de personal
Terminal de punt de venda (TPV)
Terminal de punt de venda virtual (TPV virtual)
Videovigilància
Visita de les instal·lacions, control d'accés o registre d'entrada de persones

1. Audiovisuals
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de
l'activitat i finalitats
del tractament

AUDIOVISUALS
Descripció de la finalitat:

Captació, gestió, reproducció i publicació dels arxius audiovisuals
(fotografies, videos, ...) als que apareguin persones físiques en pàgines web,
publicacions o qualsevol altre suport.
Tipificació de la finalitat:

Captació i gestió d'arxius audiovisuals, reproducció i
publicació d'arxius audiovisuals

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. Per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior i conforme al Reglament
2016/679 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal.

El tractament de dades està justificat i fonamentat a les finalitats descrites mès

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

adalt, CAPTACIÓ I GESTIÓ D'ARXIUS AUDIOVISUALS, REPRODUCCIÓ I
PUBLICACIÓ D'ARXIU AUDIOVISUALS per la qual cosa la durada i extinció de
tractament queda supeditat a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Fax

DNI/NIF

Imatge/Veu
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Empleats
Treballadors
Col·laboradors
Clients Usuaris

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO

Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del director de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

2. Audiovisuals d'activitats públiques
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de
l'activitat i finalitats
del tractament

AUDIOVISUALS D'ACTIVITATS PÚBLIQUES
Descripció de la finalitat:

Captació, gestió, reproducció i publicació dels arxius audiovisuals
(fotografies, vídeos, ...) als que apareguin persones físiques a pàgines web,
publicacions o qualsevol altre suport captades durant el desenvolupament
d'activitats públiques.

Tipificacióde la finalitat:

Captació i gestió d'arxius audiovisuals. Reproducció i
publicació d'arxius audiovisuals

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. Per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior i conforme al Reglament
2016/679 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal.
INTERÈS LEGÍTIM. Quan les persones que apareguin exerceixin un càrrec
públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti
durant un acte públic o a llocs oberts al públic o quan es tracti d'informació
gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d'una persona
determinada aparegui com merament accessòria de conformitat amb la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com quan predomini un
interès històric, científic o cultural rellevant.

El tractament de dades està justificat i fonamentat a les finalitats descrites mès

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

adalt, CAPTACIÓ I GESTIÓ D'ARXIUS AUDIOVISUALS, REPRODUCCIÓ I
PUBLICACIÓ D'ARXIU AUDIOVISUALS per la qual cosa la durada i extinció de
tractament queda supeditat a l'existència i conservació de tals finalitats
.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

DNI/NIF
Imatge/Veu
Altres tipus de dades:

Característiques personals
Sist ema de tractament:

Mixt

Circumstàncies socials

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Empleats
Treballadors
Col·laboradors
Clients Usuaris

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del director de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

3. Audiovisuals educació
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

AUDIOVISUALS EDUCACIÓ
Descripció de la finalitat:

Captació, gestió, reproducció i publicació dels arxius audiovisuals
(fotografies, vídeos, ...) a pàgines web, publicacions o qualsevol altre suport
captades a l'àmbit educatiu o de formació.

Tipificacióde la finalitat:

Captació i gestió d'arxius audiovisuals. Reproducció i
publicació d'arxius audiovisuals.

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. De forma general per part dels seus
representants legals per a totes les finalitats que han estat especificades i
tipificades a la secció anterior, especialment per tractar dades relatives a
menors d'edat, sempre que es realitzi conforme al reglament 2016/679 relatiu
a la protecció de dades de caràcter personal.

El tractament de dades està justificat i fonamentat a les finalitats descrites mès

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

adalt, CAPTACIÓ I GESTIÓ D'ARXIUS AUDIOVISUALS, REPRODUCCIÓ I
PUBLICACIÓ D'ARXIU AUDIOVISUALS per la qual cosa la durada i extinció de
tractament queda supeditat a l'existència i conservació de les esmentades
finalitats
.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

Dades de menors
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Persona de contacte

DNI/NIF

Imatge/Veu

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Centres educatius d'orígen
Altres persones diferents de l'afectat o el seu representant (acompanyants)
Col·lectius:

Estudiants
Alumnes

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Serveis Socials
Centres educatius
Organismes de l'Administració Pública
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del director de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Alto

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

4. Clients i/o proveïdors
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

CLIENTS I/O PROVEÏDORS
Descripció de la finalitat:

Gestió de Clients i/o proveïdors.
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de Clients i/o proveïdors Publicitat i
prospecció comercial, Gestió comptable,
fiscal i administrativa

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM PER A LA FINALITAT DE PUBLICICTAT I
PROSPECCIÓ COMERCIAL. Es refereix en exclusiva al tractament o
procesamiento de dades per a la prospecció convencional i altres formes de
comercialización o Publicitat, la qual cosa inclou la mercadotècnia directa o
marketing directe. D'acord amb el Considerant 47 del Reglament (UE)
núm.2016/679, General de Protecció de Dades l'interés legítim podría donarse "cuando existeix una relación pertinente yapropiada entre el interesado y
el responsable, como en situaciones en las que el interesado es cliente o
está al servicio del responsable", com esdevé precisament el en cas que ens
ocupa. Afegeix, el considerandt 47 del RGPD, que "El tratamiento de datos
personales con f ines de mercadotecnia directa puede considerarse
realizado por interés legítimo". A més, el Dictamen del Grup de Treball de
l'article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d'abril de 2014, sobre el concepte
d'interés legítim del responsable del tractament de les dades, inclou com a
possible o eventual "interés legítim" tant "la prospecció convencional i
altres formes de comercialització o publicitat" com "El tractament amb fins
d'investigació (inclosa la investigació de mercat)". En el cas del Responsable
del tractament identificat al present fitxer d'activitat, l'interés legítim es
justifica per t ractar-se d'un supòsit molt concret en el que el tractament de
dades és necessari i ineludible per a la finalitat de publicitat i prospecció
comercial, que es podrà desenvolupar de forma correcta gràcies a l'ús de
tècniques de marketing directe que són apropiades i idònies, i que no
suposen, en cap cas, un risc objectivu elevat per als drets dels interessats.
En aquest cas, el Resposable del tractament no disposa d'altres mitjans per a
satisfer l'interés legítim que siguin menys invasius. En definitia,e s tracta d'un
interes legítim lícit d'acord amb la literalitat del Considerant 47 del RGPD i la
interpretació que fins a la data ha realitzat el GT29, suficientment concret i
representatiu d'un dret actual i real.
EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. En el marc de la finalitat de Gestió comptable,
f iscal i administrativa.

El tractament de dades está justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DE CLIENTS I/O PROVEÏDORS,PUBLICITAT i
PROSPECCIÓ COMERCIAL,GESTIÓ COMPTABLE, FISCAL i
ADMINISTRATIVA per la qual cosa la Durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO

Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Número de cuenta bancaria

Correu electrònic

Tarjetas bancarias

Página web

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació financera

Transaccions de bens i serveis
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris
Persones de contacte
Proveïdors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administració t ributària
Bancs, Caixes d'estalvis i Caixes rurals
Remissió al Document d'dentificació dels Encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
y organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

5. Contactes
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

CONTACTES
Descripció de la finalitat:

Gestió dels contactes de l'organització en qualitat de potencials clients
amb finalitats de Publicitat, prospecció comercial i altres finalitats.
Tipificacióde la finalitat:

Gestió dels contactes
Publicitat i prospecció comercial

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM PER A LA FINALITAT DE PUBLICICTAT I
PROSPECCIÓ COMERCIAL. Es refereix en exclusiva al tractament o
procesamiento de dades per a la prospecció convencional i altres formes de
comercialización o Publicitat, la qual cosa inclou la mercadotècnia directa o
marketing directe. D'acord amb el Considerant 47 del Reglament (UE)
núm.2016/679, General de Protecció de Dades l'interés legítim podría donarse "cuando existeix una relación pertinente yapropiada entre el interesado y
el responsable, como en situaciones en las que el interesado es cliente o
está al servicio del responsable", com esdevé precisament el en cas que ens
ocupa. Afegeix, el considerandt 47 del RGPD, que "El tratamiento de datos
personales con f ines de mercadotecnia directa puede considerarse
realizado por interés legítimo". A més, el Dictamen del Grup de Treball de
l'article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d'abril de 2014, sobre el concepte
d'interés legítim del responsable del tractament de les dades, inclou com a
possible o eventual "interés legítim" tant "la prospecció convencional i
altres formes de comercialització o publicitat" com "El tractament amb fins
d'investigació (inclosa la investigació de mercat)". En el cas del Responsable
del tractament identificat al present fitxer d'activitat, l'interés legítim es
justifica per t ractar-se d'un supòsit molt concret en el que el tractament de
dades és necessari i ineludible per a la finalitat de publicitat i prospecció
comercial, que es podrà desenvolupar de forma correcta gràcies a l'ús de
tècniques de marketing directe que són apropiades i idònies, i que no
suposen, en cap cas, un risc objectivu elevat per als drets dels interessats.
En aquest cas, el Resposable del tractament no disposa d'altres mitjans per a
satisfer l'interés legítim que siguin menys invasius. En definitia,e s tracta d'un
interes legítim lícit d'acord amb la literalitat del Considerant 47 del RGPD i la
interpretació que fins a la data ha realitzat el GT29, suficientment concret i
representatiu d'un dret actual i real.

El tractament de dades está justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DELS CONTACTES,PUBLICITAT i PROSPECCIÓ
COMERCIAL per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Fax

DNI/NIF

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació financera

Transaccions de bens i serveis
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Contactes

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

6. Control d'accessos: dades biomètriques
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

CONTROL D'ACCESSOS: DADES BIOMÈTRIQUES
Descripció de la finalitat:

Control empresarial a f i de garantir el complimient d'aquest i de documentar, al
seu cas, les hores extraordinàries del t reballador mitjançant dades
biomètriques.

Tipificacióde la finalitat:

Recursos humanos
Control d'accesos del personal

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM.
Els empleadors podran tractar les dades obtingudes a través dels sistemes
d'accés mitjançant dades biomètriques per a l'exercici de les funcions de
control dels treballadors previstos a l'article 20.3 de l'Estatut dels
Treballadors, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins el seu marc
legal i amb els límits inherents a aquest. Els empleadors hauran d'informar als
treballadors sobre aquesta mesura.
OBLIGACIÓ LEGAL.
El Reial Decret-Llei 8/2019. de 8 de març, de mesures urgents de protecció
social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball modifica
l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, establint l'obligatorietat de que les
empreses garanteixin el registre diari de jornada, incloent l'hora d'inici i
finalització de la jornada.

El tractament de dades está justificat i fonamentat a les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, RECURSOS HUMANOS, CONTROL D' ACCESOS DEL
PERSONAL per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

Dades biomètriques
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Firma

Correu electrònic

DNI/NIF

Imatge/Veu
Altres tipus de dades:

Característiques personals
Sist ema de tractament:

Automatitzat

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Empleats Treballadors
Col·laboradors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

7. Control de presència i horari
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

CONTROL DE PRESÈNCIA I HORARI
Descripció de la finalitat:

Control empresarial a f i de garantir el compliment d'aquesta i de documentar,
en el seu cas, les hores extraordinàries del t reballador mitjançant dades
biomètriques.

Tipificacióde la finalitat:

Recursos humanos
Control d'accesos del personal

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM.
Els empleadors podran tractar les dades obtingudes a través dels sistemes
d'accés mitjançant dades biomètriques per a l'exercici de les funcions de
control dels treballadors previstos a l'article 20.3 de l'Estatut dels
Treballadors, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins el seu marc
legal i amb els límits inherents a aquest. Els empleadors hauran d'informar als
treballadors sobre aquesta mesura.
OBLIGACIÓ LEGAL.
El Reial Decret-Llei 8/2019. de 8 de març, de mesures urgents de protecció
social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball modifica
l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, establint l'obligatorietat de que les
empreses garanteixin el registre diari de jornada, incloent l'hora d'inici i
finalització de la jornada.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, RECURSOS HUMANOS,CONTROL D'ACCESOS DEL
PERSONAL per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

Dades biomètriques
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Firma

Correu electrònic

DNI/NIF

Imatge/Veu
Altres tipus de dades:

Característiques personals
Sist ema de tractament:

Automatitzat

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Empleats Treballadors
Col·laboradors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

8. Educació, cultura i esports
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

EDUCACIÓN, CULTURA i DEPORTES
Descripció de la finalitat:

Gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació,
cultura i esports: inscripció d'alumnes; Gestió dels equipamients i activitats
esportives municipals; organització i gestió d'activitats culturals i d'oci.

Tipificacióde la finalitat:

Funcions públiques
Gestió del servei públic d'educació
Gestió d'equipamients i activitats esportives municipals, gestió de
activitats culturals i d'oci.

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. CONSENTIMENT DE
L'INTERESSAT o dels seus representants legals per a totes les finalitats
que han estat especificades i tipificades a la secció anterior, especialment
per a la publicación de fotografies o material audiovisual dels participants en
les activitats descrites.
OBLIGACIÓ LEGAL. La participants addicional vint-i-tresena de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que els centres
docents podran recabar les dades personals del seu alumnat que siguin
necessaris per a l'exercici de la seva funció educativa. Es legitima als
centres educatius a recabar i tractar les dades dels alumnes sempre que
s'apliquin normes tècniques i organitzatives que garanteixin la seva
seguretat i la seva confidencialitat.
RELACIÓ CONTRACTUAL. Els centres educatius o centres esportius
podran dur a terme el tractament de dades personals dels seus alumnes,
socis o inscrits quan sigui necessari per al compliment de la relació jurídica
establerta mitjançant la matrícula.
INTERÈS PÚBLIC O EXERCICI D'UN PODER PÚBLIC. Per a totes les
las finalitats que han estat especificades i tipificades a la secció anterior.

El tractament de dades está justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, FUNCIONS PÚBLIQUES, GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D'EDUCACIÓ, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I ACTIVITATS ESPORTIVES
MUNICIPALS, GESTIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I D'OCI DEL MUNICIPI,
per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de tractament queda
supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

No
Altres dades especialment protegides:

Dades de menors
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte
Correu electrònic
Imatge/veu
Tarjeta bancaria
Dades compte bancari
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació f inancera
Transaccions de béns i serveis
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Altres persones diferents de l'afectat o el seu representant (acompanyants)
Administracions públiques i bases de dades d'accés públic
Centres educatius d'orígen
Col·lectius:

Ciutadans
Menors d'edat

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Organismes de l'administració pública
Tutors o representants legals
Centres educatius d'orígen
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico
Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

9. Gestió comptable i administració
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

GESTIÓ COMPTABLE i ADMINISTRACIÓ
Descripció de la finalitat:

GESTIÓ COMPTABLE i ADMINISTRACIÓ
Tipificacióde la finalitat:

Gestió comptable, f iscal i administrativa Gestió
de Clients

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. Gestionar les dades del client a f i de procedir
al cobrament i facturació en el marc de la prestació de serveis o intercanvi de
béns i productes del Responsable del tractament.

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. De forma subsidiària a la base de
legitimació anterior.

El tractament de dades está justificat i fonamentatntado en les finalitats

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

descrites més adalt, GESTIÓ COMPTABLE, FISCAL i
ADMINISTRATIVA,GESTIÓ DE CLIENTS per la qual cosa la Durada i
extinció de les operacions de tractament queda supeditada a l'existència i
conservació de tals finalitats.


En virtut del Codi de comerç i, més concretament, de l'article 30 del
Reial Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de
comerç, en el si de les societats, existeixix una sèrie de documents
que s'hauran de conservar al menys durant 6 anys: El Llibre Diari;
el Registre d'Inventaris i Balanços; les factures emeses; i les
factures rebudes.



En virtut del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s'aprova el Regament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, s'estableix que en el cas de que sigui una persona física
l'emissor o receptor, el període de conservació de la factura serà
de 5 anys a partir de la seva emissió. Les factures en les que
l'emissor o receptor sigui persona física, s'hauran de conservar
durant un període de cinc anys a partir de la seva emissió



En virtut de l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, s'estableis un termini de 4 anys per a que es
puguin exercitar drets, ja siguin formals o econòmics, per part del
contribuent o l'Administració. Per tant, el Responsable del
tractament emmagatzemarà l'IVA i l'IRPF durant 4 anys per si un
cas.



En virtut de l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i
Sancions a l'Ordre Social, queda establert que per a que prescrigui
l'obligació del pagament de les quotes a la Seguretat Social han de
passar 5 anys, a comptar des de la data en que haurien d'haver
estat ingressades. Per tant, el responsable del fitxer
emmagatzemarà les dades relatives al compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social en el termini de 5 anys per a
poder acreditar el compliment de les obligacions que fixa
l'esmentada Llei.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de

NO

dades
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Tarjetas bancarias

Cuenta bancaria

Fax

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial
Transaccions de bens i serveis econòmics, f inancers i d'assegurances
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Altres persones diferentes de l'afectat o el seu representant
Administracions públiques
Entitats privades
Registres públics
Fonts accesibles al públic
Col·lectius:

Clients

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Hisenda pública
Entitats f inancieres amb domiciliacions
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

10. Gestió de nòmines
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

GESTIÓ DE NÒMINES
Descripció de la finalitat:

PROCÉS PRINCIPAL: GESTIÓ DE NÒMINA SUBPROCESOS:
1. Captura i/o canvi de dades per a la nòmina de l'empleat (assegurança
de salut, qüesions tributàries, compte bancari).
2. Entrega i/o captura i/o canvi de dades per a la nòmina per a les
autoritats o altres tercers (autoritat financera, seguretat social, jutjats
i tribunals).

3. Entrada i/o captura i/o percepció de dades per a la nòmina (verificació de
plausibilitat, correccions, variables depenents del t emps com assistències,
absències, compensacions).
4. Execució de factura mensual incloent asseguramient de la qualitat.
Assegurar la nòmina.
5. Transferència bancària (salari dels Empleats, t ransferèncias a
assegurances, sindicats, etc.).
6. Confirmació a l'empleat (prova de nòmina, prova d'imposts salarials
de l'any, comprovants de guanys, etc.).
7. Anuncis legals (autoritat f iscal, seguretat social, etc.).
8. Pagament a les personas en dols (en caso de traspàs).

Tipificacióde la finalitat:

Gestió de nòmines

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EJECUCIÓN DE UN CONTRATO. Per al procés principal explicat a la
Descripció de la finalitat del tractament, i per als subprocessos números 1, 2,
3, 4, 5 i 8.
CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. Per alsubprocés número 5 explicat a la
Descripció de la finalitat del t ractamient.
COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ LEGAL. En el caso dels
subprocesos número 6 i 7, explicats a la d escripció de la finalitat, El
tractaments necesari per al complimient d'una obligación legal aplicable al
Responsable del tractament. Vegi's els artícles 4.2 i 21 del Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions a l'ordre social; l'article 30 del Reial Decret de 22
d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç.

El tractament de dades está justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DE NÒMINES, per la qual cosa la durada i extinció de
les operacions de tractament queda supeditada a l'existència i conservació
de tals finalitats.
La durada del tractament serà per un termini mínim de 6 anys. La legislació
laboral preveu un termini de prescripció de 4 anys per a la documentació
laboral, vegi's art. 4.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2000. Malgrat això, la
legislació fiscal obliga a conservar els documents que acrediten les
despeses per a determinar la base imponible per un període de sis anys.
Per tant, i donat que les nòmines i assegurances socials són documents
que acrediten les despeses necessàries per a determinar la base imponible
de l'IS (impost de societats), prevaleix aquest darrer termini de 6 anys
durant els quals Hisenda pot demanar les nòmines i assegurances socials.
El còmput dels anys a efectes fiscals és des del darrer dia de termini per a
presentar el IS. Tot això en virtut del Codi de Comerç, i més concretament,
de l'article 30 del Reial Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el
Codi de Comerç, que estableix que en el si de les societats existeixixen una
sèrie de documents que s'hauran de conservar al menys durant 6 anys: El
Llibre Diari; el Registre d'Inventaris i balanços; les factures emeses; les
factures rebudes; i les nòmines.

També és d'aplicació a les nòmines l'article 21 del Reial Decret Legislatiu
5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions a l'ordre social, queda establert que per a que
prescrigui l'obligacio del pagament de les quotes a la Seguretat Social han
de passar 5 anys, a comptar des de la data en la que hauríen d'haver estat
ingressades. Per tant, el responsable del fitxer emmagatzemarà les dades
relatives al compliment de les obligación amb la Seguretat Social en el
termini de 5 anys per a poder acreditar el compliment de les obligacions que
fixa l'esmentada llei.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Número de targeta de la SS

Correu electrònic

Tarjetas bancarias

Estudis

Dades formatives

Categoria

Franja salarial

Compte bancari
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial
Transaccions de bens i serveis econòmics, financers i d'assegurances
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Treballadors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionadas amb el responsable
Administració t ributària
Bancs, Caixes d'estalvis i Caixes ruralsjas
Organismes de la Seguretat Social
Col·legis professionales

Remissió al Documento de Identificació dels Encargados de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Básico

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

11. Investigadors
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

INVESTIGADORES
Descripció de la finalitat:

Gestió de dades personals de personal investigador que realiza acceso a los
fondos documentals de la Fundación
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de investigadores Publicitat i
prospecció comercial
Gestió de personal externo a m b acceso a fondos documentales

.

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat

Base de legitimació
per al tractament de
dades

especificades i tipificades a la secció anterior. INTERÈS LEGÍTIM. per a la
finalitat de Publicitat i prospecció comercial. Es refereix en exclusiva al
tractament o processament de dades per a la prospecció convencional i
altres formes de comercialització o Publicitat, la qual cosa inclou la
mercadotècnia directa o marketing directe. D'acord a m b el Considerant 47
del Reglament (UE) núm.2016/679, General de Protecció de Dades l'interés
legítim podría donar-se "cuando existeix una relación pertinente i apropiada
entre el interesado i el responsable, como en situaciones en les que el
interesado es cliente o está al servicio del responsable", com esdevé
precisament al cas que ens ocupa. Afegeix, el considerant 47 del RGPD, que
"El tractament de dades personals amb f ins de mercadotècnia directa pot
considerar-se realitzat per interés legítim". A més, el Dictamen del Grup de
Treball de l'article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d'abril de 2014, sobre el
concepte d'interés legítim del responsable tractament deles dades, inclou
com a possible o eventual "interés legítimo" tant "la prospecció
convencional i altres formes de comercialització o Publicitat" com a "El
tractament amb f ins d'investigació (inclosa la investigació de mercat)". En el
cas del Responsable del tractament identificat en el present fitxer d'Activitat,
l'interés legítim es justifica per tractar-se d'un supòsit molt concret en el que
el tractament de dades es necessari i ineludible per a la finalitat de
Publicitat i prospecció comercial, que es podrà desenvolupar de forma
correcta gràcies a l'ús de tècniques de marketing directe que són apropiades
i idònias, i que no suposen, en cap cas, un risc objectiu elevat per als Drets
dels interessats. En aquest cas, el Responsable del tractament no
d i s p o s a d ' a l t r e s m i t j a n s per asatisfer l'interés legítim que siguin
menys invasius. En definitiva, es t racta d'un interés legítim lícit d'acord a m b
la literalitat del considerant 47 del RGPD i la interpretació que fins avui ha
realitzat el GT29, suficientment concret i representatiu d'un interés real i
actual. EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. En el marc de la finalitat de Gestió
comptable, f iscal i administrativa.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ D'INVESTIGADORS,PUBLICITAT i PROSPECCIÓ
COMERCIAL,GESTIÓ DE PERSONAL EXTERN AMB ACCÉS A FONS
DOCUMENTALS, per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.
El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites
anteriorment, per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

Característiques personals, Informació
comercial
Dades de caràcter identificatiu:

DNI/NIF

Adreça

Firma

Nom illinatges

Telèfon

Firma electrònica

Correu electrònic

Persona de contacte

Altres tipus de dades:

no
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris Persones
de contacte
Modo de obt ención dels dat os:

Facilitats per l'interessat o p e l s e u r e p r e s e n t a n t legal

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Remissió al Documento d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Bàsic Remissió

Descripció general de

a l'Informe d'Avaluació de Riscs

las mesures tècniques i
organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

11. Formació del personal laboral
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

LABORAL DE FORMACIÓ DEL PERSONAL
Descripció de la finalitat:

RECURSOS HUMANS: FORMACIÓ DE PERSONAL
Tipificacióde la finalitat:

Formació del personal

Base de legitimació
per al tractament de
dades

INTERÈS LEGÍTIM. L'interés del Responsable del tractament en assegurar
la formació dels seus t reballadors. L'interés es concreta en la voluntat de
que els Empleats i t rabajadores estiguin formats i adaptats a l s
c a n v i s

en relació exclussiva amb el desenvolupament de les seves

funcions. Tal interés pot prevalèixer per damunt dels Drets dels interessats
sempre i quan es t racti d'accions formatives o de construcció d'equip (team
building) a l'àmbit exclussiu de l e s t a s q u e s l a b o r a l s que t enen
encomanades.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, FORMACIÓ DEL PERSONAL, per la qual cosa la durada i extinció
de les operacions de tractament queda supeditada a l'existència i
conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Persona de contacte

Imatge / Veu

Correu electrònic

Certificats formatius

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Treballadors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organizaciones o persones directament relacionades amb el responsable
Entitats privades
Empreses de formació

Empreses que presten serveis de Team Building
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

13. Newsletter
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

NEWSLETTER
Descripció de la finalitat:

Base de dades d'Usuaris per a l'enviament de newsletters
Tipificacióde la finalitat:

Publicitat i prospecció comercial
Mantenimient d ' u n butlletí de notícies en línia o newsletter

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior, el CONSENTIMENT DE
L'INTERESSAT ha de ser exprés i derivar d'una clara acció afirmativa.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, PUBLICITAT i PROSPECCIÓ COMERCIAL
,MANTENIMIENTO D'UN BUTLLETÍ DE NOTÍCIES EN LÍNIA O
NEWSLETTER per la qual cosa la durada i extinció de les operacions
de tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals
finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

DNI/NIF

Nom i Llinatge
Altres tipus de dades:

Informació comercial
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris Persones
de contacte

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència
internacional

Transferència internacional de dades:

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

14. Prevenció de riscs laborals i medicina del
treball
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Nom i l l i n a t g e s :

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

PREVENCIÓN DE RISCS LABORALS i MEDICINA DEL TREBALL
Descripció de la finalitat:

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS i MEDICINA DEL TREBALL
Tipificacióde la finalitat: Prevenció

de

riscs del t reball Medicina del treball

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓ LEGAL. Compliment empresarial de
les obligacions establertes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de Riscs Laborals; en el règim sancionador establert pel Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a la prevenció de riscs laborals i
la medicina del t reball, en general, de forma subsidiaria. per a la vigilància de
la Salut, que és una de les disciplines preventives -juntament amb la
Seguretat en el Treball, la Higiene Industrial i l'Ergonomia i Psicosociologia
Aplicada- establertes per la normativa de Prevenció de Riscs Laborals, el
CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT és la base de legitimació. La vigilància
de la Salut és un instrument dels Programes de Prevenció a l'empresa, i
serveix per a detectar possibles danys a la salut derivats del treball, així com a
promocionar la salut dels t reballadors.
Per a això, és es necessari realitzar proves mèdiques i un exàmen o
reconeixement mèdic, que pot constar de diferentes parts: una entrevista
clínicolaboral (per a obtenir les dades d'antecedents personals, familiars,
hàbits personals, historia laboral, i els riscs principals del lloc de t rabajo); una
exploración f ísica, general del estado de salud, i particular en referencia als
protocolos específicos en función del lloc de t reball; proves
complementàries en funció dels protocols, l'exploració f ísica i el criteri mèdic,
com són analítiques de sang, audiometries, etc. El tractament de dades amb
f ins de Medicina del Treball i vigilància de la Salut es basa en el
CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, PREVENCIÓ DE RISCS DEL TREBALL,MEDICINA DEL TREBALL
per la qual cosa la durada i extinció de l e s operacions de tractament
queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.
En virtut de l'artícle 4.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre
Social, en matèria de prevenció de riscs laborals, les infracciones
prescriuran: a l'any les lleus, als t res anys les greus i als cinc anys les molt
greus, comptats des de la data de la infracció. Per tant, les dades i informes
relatius a la Prevenció de Riscs Laborals es conservaran durant un termini
de 5 anys, per a poder acreditar el complimient de les obligacions que
preveu la citada Llei i, també, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de Riscs Laborals.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

Sí
Altres dades especialment protegides:

Sí
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Número de targeta de la SS

Imatge/Veu

Correu electrònic

Targetes bancàries

Història Clínica

Compte bancari

Proves mèdiques

Exploració f ísica

Hàbits personals

Antecedents mèdics familiars

Antecedents mèdics personals
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Transaccions de bens i serveis

Econòmics, f inancers i d'assegurances
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Entitats privades
Col·lectius:

Pacients
Treballadors
Col·laboradors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Alto
Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

15. Publicitat comercial
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

PUBLICITAT COMERCIAL
Descripció de la finalitat:

Gestió dels enviaments de les comunicacions comercials dirigides als
Clients i Usuaris de l'organització.
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de la Publicitat comercial

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM. per a la finalitat de Publicitat i prospecció comercial. Es
refereix en exclussiva al tractament o processament de dades per a la
prospecció convencional i altres formes de comercialització o Publicitat, la
qual cosa inclou la mercadotècnia directa o marketing directe. D'acord amb
els considerands articles 21 i 6.1 del Reglament 2016/679 sobre la Protecció
de Dades les comunicacions comercials poden emparar-se en l'interés legítim
quan: es tracti de comunicacions per mitjans no electrònics; l'interessat sigui
client de l'entitat en el moment de l'enviament; i els productes o serveis oferits
siguin propis i similars a l s que previament contractà el client, entendiendo
p e r similars, aquells de la mateixa naturalesa respecte dels que pugui
“aplicar-se una Identificació lògica basada en l'expectativa raonable del
client”. Malgrat això, la comunicació comercial serà vàlida quan hagi estat
sol·licitada o expressament autoritzada pel mateix client.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DE LA PUBLICITAT COMERCIAL , per la qual cosa la
durada i extinció de les operacions de tractament queda supeditada a
l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Fax

DNI/NIF

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació financera

Transaccions de bens i serveis
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen i procedència
de les dades

Orígen:

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients Usuaris

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

16. Recursos Humans
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Drets dels
interessats

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

RECURSOS HUMANS
Descripció de la finalitat:

RECURSOS HUMANS
Tipificacióde la finalitat:

Gestió dels recursos humans de l'empresa

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ LEGAL. les que s'estableixen al Reial
Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social; el Reial Decret de 22 d'agost
de 1885, per la que es publica el Codi de Comerç; la Llei 10/2010, de 28
d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la f inanciació del
terrorisme; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturación; el Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors; la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscs
Laborals; la Llei 14/1994, de 1 de juny, per la que es regulen les empresas de
t reball temporal.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

descrites més adalt, GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS DE
L'EMPRESA, per la qual cosa la Durada i extinció de l e s operacions
de tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals
finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Número de targeta de la SS

Imatge/Veu

Correu electrònic

Categoría

Franja salarial

Vida laboral

Registre jornada

Calendari laboral

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Transaccions de bens i serveis

Econòmics, f inancers i d'assegurances
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Entitats privades
Col·lectius: Empleats

Treballadors
Col·laboradors

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administración t ributaria
Bancs, Caixes d'estalvis i caixes rurals
Organismes de la Seguretat Social
Col·legis professionals
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

17. Xarxes socials
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

XARXES SOCIALS
Descripció de la finalitat:

Base de dades d'usuaris i contactes dels comptes de xarxes socials de
l'empresa, Gestió de Clients i/o proveïdors. Llistat de xarxes socials que
p o t utilizar la sociedad: Facebook, Whatsapp, Youtube, WeChat, QQ,
Instagram, Qzone, Tumblr, LinkedIn, Twitter, Weibo, Snapchat, Baidu,
Tieba, Skype, Viber, Reddit, Line, Soundcloud, Badoo, Vine, Pinterest, YY,
Flickr, Google+, Telegram, VK, Spotify, Slideshare, Taringa, Tagged

Tipificacióde la finalitat:

Publicitat i prospecció comercial
Comerç electrònic
Gestió de Clients, comptable, f iscal i administrativa
Gestió de bases de dades de Clients que provenen de campanyes, promocions
i/o concursos en línia

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.
INTERÈS LEGÍTIM. per a la finalitat de Publicitat i prospecció comercial. Es
refereix en exclussiva al tractament o processament de dades per a la
prospecció convencional i altres formes de comercialització o Publicitat, la
qual cosa inclou la mercadotècnia directa o marketing directe. D'acord amb el
Considerant 47 del Reglament (UE) núm.2016/679, General de Protecció de
Dades l'interés legítim podría donar-se "cuando existeix una relació
pertinente i apropiada entre elinteressat i el responsable, com a en
situaciones en les que elinteressat es client o està al servicio del
responsable", com esdevé precisament en el cas que ens ocupa. Afegeix, el
considerant 47 del RGPD, que "El tractament de dades personals amb f ines
de mercattecnia directa pot considerarse realitzat per interés legítimo".
Además, el Dictamen del Grupo de Treball de l'article 29 (GT29) núm.
06/2014, de 9 d'abril de 2014, sobre el concepte d'interés legítim del
responsable tractament de les dades, inclou com a possible o eventual
"interés legítimo" tanto "la prospecció convencional i altres formes de
comercialització o Publicitat" com a "El tractament amb f ins d'investigació
(inclosa la investigació de mercat)". En el cas del Responsable del tractament
i d e n t i f i c a t en el present fitxer d'Activitat, l'interés legítim es justifica per
tractar-se d'un supòsit molt concret en el que el tractament de dades es
necessari i ineludible per a la finalitat de Publicitat i prospecció comercial,
que es podrà desenvolupar de forma correcta gràcies a l'ús de tècniques de
marketing directe que són apropiades i idóneas, i que no suposen, en cap
cas, un risc objectiu elevat per als Drets dels interessats. En aquest cas, el
Responsable del tractament no d i s p o s a d ' a l t r e s m i t j a n s per a
satisfer l'interés legítim que siguin menys invasius. En definitiva, es t rata d'un
interés legítim lícit d'acord a m b la literalitat del considerant 47 del RGPD i la
interpretació que fins avui ha realitzat el GT29, suficientment concret i
representatiu d'un interés real i actual.
EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. En el marc de la finalitat de comerç
electrònic, gestionar les dades del client a f i de procedir al cobrament en el
marc d'una compra-venda en línia. Es tracta de RELACIÓ CONTRACTUAL
a la que s'apliquen les normes de dret privat, i en el cas que sigui
d'aplicació , també la normativa de consumidors i Usuaris.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis

més adalt, PUBLICITAT i PROSPECCIÓ COMERCIAL,COMERÇ
ELECTRÒNIC,GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL i
ADMINISTRATIVA,GESTIÓ DE BASES DE DADES

para la supressió de les
dades

DE CLIENTS QUE PROVENEN DE CAMPANYES, PROMOCIONS I/O
CONCURSOS EN LÍNIA per la qual cosa la Durada i extinció de les
operacions de tractament queda supeditada a l'existència i conservació de
tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Página web

Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació financera

Transaccions de bens i serveis
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris
Persones de contacte
Usuaris web

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Remissió al document d'identificació dels encarregats de tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

18. Selecció de personal
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL
Descripció de la finalitat:

RECURSOS HUMANS: SELECCIÓ DE PERSONAL
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de Currículums Vitae
Selecció de personal

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DE CURRÍCULUMS VITAE,SELECCIÓ DE PERSONAL
per la qual cosa la Durada i extinció de l e s operacions de tractament
queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Raó social

Persona de contacte

Número de targeta de la SS

Imatge/Veu

Correu electrònic

Targetes bancàries

Compte bancari

Vida laboral

Currículum Vitae

Expedient escolar

Certificat negatiu antecedents
penals

Certificats formatius
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Circumstàncies socials

Informació comercial

Transaccions de bens i serveis

Econòmics, f inancers i d'assegurances
Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Entitats privades
Col·lectius:

Persones de contacte
Sol·liicitants d'ocupació
Potencials treballadors
Persones interesadas

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administración t ributaria
Bancs, Caixes d'Estalvis i Caixes Rurals
Organismes de la Seguretat Social
Col·legis professionals
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Medio

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

19. TPV
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

TPV
Descripció de la finalitat:

Gestió dels cobraments formalitzats amb el TPV virtual mitjançant
targeta.
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de cobraments mitjançant TPV virtual

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, GESTIÓ DE COBROS MEDIANTE TPV VIRTUAL, per la qual cosa la
Durada i extinció de les operacions de tractament queda supeditada a
l'existència i conservació de tals finalitats.
En virtut del Codi de comerç, i més concretamente de l'article 30 del Reial
Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç, en el si
de les societats, existeix una sèrie de documents que s'haurà de conservar
al menys durant 6 anys: el Llibre diari; el Registre d'inventaris i balanços; les
factures emeses; i les factures rebudes. En virtut del Reial Decret 1619/2012,
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, s'estableix que en el cas de que sigui una persona
f ísica l'emissor o receptor, el periode de conservació de la factura serà de
5 anys a partir de la seva emissió. les factures en les que l'emissor o receptor
sigui persona f ísica, s'han de conservar durant un periode de cinc anys a
partir de la seva emissió.En virtut de l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, s'estableix un termini de 4 anys per a que es
puguin exercitar Drets, ja siguin formals o econòmics per part del contribuent
o l'Administració. Per tant, el Responsable del tractament emmagatzemarà
l'IVA i l'IRPF durant 4 anys per si un cas.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Fax

DNI/NIF

Targeta bancària

Dades c o m p t e bancari

Altres tipus de dades:

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació f inanciera

Transaccions de bens i serveis

Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen i procedència
de les dades

Orígen:

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administración t ributaria
Organismos de seguretat
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

19. TPV virtual
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

TPV VIRTUAL
Descripció de la finalitat:

Gestió dels cobraments online formalitzats amb el TPV virtual mitjançant
targeta.
Tipificacióde la finalitat:

Gestió de cobraments online mitjançant TPV virtual

Base de legitimació
per al tractament de
dades

EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

descrites més adalt, GESTIÓ DE COBRAMENTS ONLINE MITJANÇANT
TPV VIRTUAL, per la qual cosa la Durada i extinció de l e s
operacions de tractament queda supeditada a l'existència i
conservació de tals finalitats.
En virtut del Codi de comerç, i més concretament de l'article 30 del Reial
Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç, en el si
de les societats, existeix una sèrie de documents que s'hauran de conservar
al menys durant 6 anys: el Llibre diari; el Registre d'inventaris i balanços; les
factures emeses; i les factures rebudes. En virtut del Reial Decret 1619/2012,
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, s'estableix que en el cas de que sigui una persona
f ísica l'emissor o receptor, el periode de conservació de la factura serà de
5 anys a partir de la seva emissió. les factures en les que l'emissor o receptor
sigui persona f ísica, s'han de conservar durant un periode de cinc anys a
partir de la seva emissió. En virtut de l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, s'estableix un termini de 4 anys per a que es
puguin exercitar Drets, ja siguin formals o econòmics per part del contribuent
o l'Administració. Per tant, el Responsable del tractament emmagatzemarà
l'IVA i l'IRPF durant 4 anys per si un cas.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Raó social

Persona de contacte

Correu electrònic

Fax

DNI/NIF

Targeta bancària

Localización

Adreça IP

Dades c o m p t e bancari

Altres tipus de dades:

Informació econòmica

Informació d'assegurances

Informació f inanciera

Transaccions de bens i serveis

Sist ema de tractament:

Automatitzat

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

NO
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administración t ributaria
Organismos de seguretat
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

21. Videovigilància
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya
E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

971701420

VIDEOVIGILÀNCIA
Descripció de la finalitat:

Videovigilància de les instal·lacions

971701420

Tipificacióde la finalitat:

Videovigilància de les instal·lacions
Preservar la seguretat de les persones i bens, així com la de les seves
instal·lacions:
Les persones f ísiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a termen
el tractament d'imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb
a finalitat de PRESERVAR LA SEGURETAT DE LES PERSONES I BENS,
AIXÍ COM DE LES SEVES INSTAL·LACIONS.
Videovigilància de les instal·lacions a l'entorn laboral:
Els empleadors podran t ractar les dades obtingudes a t ravés de sistemes
de càmeres o videocàmeres per a l'exercici de les funcions de control dels
t r e b a l l a d o r s previstes a l'artícle 20.3 de l'Estatut dels Treballadors,
sempre que aquestas funcions s'exerceixin dins el seu marc legal i amb els
límits inherents a aquest. Els empleadors hauran d'informar els treballadors
sobre aquesta mesura.

Base de legitimació
per al tractament de
dades

INTERÈS LEGÍTIM. per a la finalitat de preservar la seguretat de les
persones i bens, a i x í com la de les seves instal·lacions; i t a m b é
p e r a la finalitat de control empresarial a l'entorn laboral. L'interés
legítim es concreta, per una part, en el tractament i processament de dades
per a la seguretat f ísica de les persones, bens i instal·lacions del
Responsable del tractament. D'acord amb el Considerant 50 del Reglament
(UE) núm. 2016/679, General de Protecció de Dades "La indicación de
posibles actos delictivos o amenazas para la seguridad pública por parte del
responsable del tractamineto y la t ransmisión a la autoridad competente de
los datos respecto de casos individuales o casos diversos relacionados con
un mismo acto delictivo o amenaza para la seguridad pública debe
considerarse que es en interés legítimo del responsable". A més, el Dictamen
del Grupo de Treball de l'article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d'abril de
2014, sobre el concepte d'interés legítim del responsable del tractament de
les dades, inclou com a interés legítim tant la "seguretat f ísica" com a "La
supervisión de los empleados con f ines de seguridad o de gestión". Cal
recordar que en el cas que ens ocupa, l'interés legítim es concreta, també, en
el tractament i processament de dades per a la videovigilància de l'entorn
laboral, i tot això en virtut d'allò que estableix l'art. 20.3 de l'Estatut dels
Treballadors. En el cas del Responsable del tractament identificat en el
present fitxer d'Activitat, l'interés legítim e s justifica per tractar-se d'un
supòsit molt concret en el que el tractament de dades es necessari i
ineludible per a les finalitats descrites més adalt, que e s podran
d e s e n v o l u p a r de forma correcta m i t j a n ç a n t la instal·lació i ús de
sistemes de videovigilancia que no suposen, en cap cas, un risc objectiu
elevat per als drets dels interessats. En aquest cas, el Responsable del
tractament no disposa d'altres mitjans per asatisfer l'interés legítim que siguin
menys invasius. En definitiva, es t rata d'un interés legítim lícit d'acord amb la
literalitat del considerant 47 del RGPD i la interpretació que fins avui ha
realitzat el GT29, suficientment concret i r e p r e s e n t a t i u d ' u n interés
real i actual.
HABILITACIÓN LEGAL EXPRESA. per a la finalitat de preservar la seguretat
de les persones i bens, així com a de les seves instal·lacions, en virtut de la
Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. per a la finalitat de control
empresarial a l'entorn laboral, en virtut d'allò que estableix el artículo 20.3 de
l'Estatut dels Treballadors.
TRANSPARÈNCIA i LICITUD DEL TRACTAMENT: El deure d'informació
previst a l'article 12 del RGPD s'entendrà complert mitjançant la colocació d'un
dispositiu o cartell informatiu en lloc suficientment visible identificant, al
menys, l'existència del t ractament, la identitat del responsable i la posibilitat
d'exercitar els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD. En tot cas, el
Responsable del tractament haurà de mantenir a participants dels afectars la
informació a la que es refereix el RGPD mitjançant el corresponent avís legal
de Protecció de dades.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites
Durada de les operacions de

més adalt, VIDEOVIGILANCIA DE les INSTAL·LACIONES,PRESERVAR LA

tractament i terminis per a la

SEGURETAT DE LES PERSONES I BENS, AIXÍ COM DE LES SEVES

supressió de les dades

INSTAL·LACIONS, VIDEOVIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS A
L'ENTORN LABORAL per la qual cosa la Durada i extinció de les operacions
de tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.
Les dades seràn suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seva
captació, llevat de que hagin de ser conservades per acreditar la comissió
d'actes que atemptin contra la integritat de persones, bens o instal·lacions.
No serà d'aplicació a aquests t ractaments l'obligació genèrica de bloqueig
que preveu la normativa europea i nacional de protecció de dades

.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

Imatge/Veu
Sist ema de tractament:

Automatitzat

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris
Proveïdors
Empleats

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Forces i cossos de seguretat
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

Remissió total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

22. Visita de les instal·lacions, control
d'accés o registre d'entrada de persones
Responsable del
tractament

Nom o raó social:

Sect or d'activitat principal:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació cultural - museu

CIF/NIF:

Adreça:

G57753915

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

Drets dels
interessats

971701420

Nom de l'oficina:

Adreça:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carrer Saridakis, 29

Codi Post al:

Població:

07015

Palma

País:

Telèfon:

Espanya

971701420

E- mail de Drets dels
interessats:

dpd@miromallorca.com

Nom i l l i n a t g e s :

Identificació de la
persona de contacte o
DPO

Juan Francisco Argüelles Sánchez
Correu electrònic:

dpd@miromallorca.com

Nom de l'activitat de tractament:

Identificació de la
activitat i finalitats
del tractament

VISITA DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL D'ACCÉS O REGISTRE
D'ENTRADA DE PERSONES
Descripció de la finalitat:

Registre de visitants externs als edificis i control d'accés a les instal·lacions
Registre i control de les persones que accedeixen a les instal·lacions del
Responsable del tractament

Tipificacióde la finalitat:

Seguretat i control d'accés als edificios
Altres finalitats

Base de legitimació
per al tractament de
dades

CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT. per a totes les finalitats que han estat
especificades i tipificades a la secció anterior.

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites

Durada de les
operacions de
tractament i terminis per
a la supressió de les
dades

més adalt, SEGURETAT i CONTROL D'ACCÉS ALS EDIFICIS,ALTRES
FINALITATS per la qual cosa la durada i extinció de les operacions de
tractament queda supeditada a l'existència i conservació de tals finalitats.

Dades especialment protegides:

Categories i tipus de
dades

NO
Altres dades especialment protegides:

NO
Dades de caràcter identificatiu:

DNI / NIF

Nom illinatges

Adreça

Telèfon

Firma

Firma electrònica

Empresa a la que pertenecen
Altres tipus de dades:

Característiques personals

Informació comercial

Sist ema de tractament:

Mixt

Orígen:

Orígen i procedència
de les dades

El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius:

Clients i Usuaris
Proveïdors
Visitantes

Cessió i comunicació:

Cessió o comunicació
de dades

SÍ
Destinataris:

Organitzacions o
persones directament
r e l a c i o n a d e s amb el
responsable

Forces i cossos de seguretat
Remissió al Document d'Identificació dels Encarregats de Tractament

Transferència internacional de dades:

Transferència
internacional

Destinataris a països amb nivell de
protecció adequat:

NO

NO

Destinataris a països sense nivell de

Altres destinataris de

protecció adequat:

Transferències internacionals:

NO

NO

Transferències internacionals amb
autorització del directer de l'AEPD:

NO

Nivell de les mesures de Seguretat a aplicar: Security_level_Bàsic Remissió

Descripció general de
les mesures tècniques
i organitzatives de
seguretat

total a l'Informe d'Avaluació de Riscs.

