REGISTRE D’ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

2. NÒMINA I GESTIÓ DE PERSONAL
Tractament
Descripció

Gestió de personal i de RRHH, contractació, nòmines,
declaracions fiscals i de seguretat social, prevenció de riscos
laborals.

Finalitats

Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines, Recursos
humans

Legitimació

Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb
l'interessat (article 6.1.b GDPR)

Origen de les dades

El mateix interessat o el seu representant legal

Categories
d’interessats
Criteris de conservació
Sistema de tractament

Empleats
Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en
dictaminin la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL
Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades identificadores
Categories de dades
especials o penals
Altres tipus de dades

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica,
Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat

No n'hi ha
Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls
d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança,
Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Transferències
internacionals

Organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Entitats
asseguradores, Organismes de la Seguretat Social,
Administració pública amb competència en la matèria
No n'hi ha

C.I.F. Q-5856430-C

2. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Tractament
Descripció

Gestió administrativa, de facturació. Gestió de proveïdors. Gestió de
cobraments i pagaments.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Per un INTERÈS LEGÍTIM del responsable del tractament o Tercer
(article 6.1.f GDPR)

Origen de les
dades

Entitat privada, El mateix interessat o el seu representant legal

Categories
d’interessats

Proveïdors, Persones de contacte, Associats i membres, Representant
legal

Criteris de
conservació

Conservades durant no més temps del necessari per mantenir la
finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que
en dictaminin la custòdia

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades
identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon,
Signatura manual

Categories de
dades especials No n'hi ha
o penals
Altres tipus de
dades

Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i
serveis

Categories de destinataris
Cessions
Transferències
internacionals

Organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
No n'hi ha

C.I.F. Q-5856430-C

3. COLꞏLEGIATS

Tractament
Descripció

Registre de Colꞏlegiats, control de títols i d'exercici
professional, registre de càrrecs corporatius, convocatòria de
cursos de formació i esdeveniments d'interès per al colꞏlegiat.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Per una OBLIGACIÓ LEGAL del responsable del tractament (article
6.1.c GDPR)
El mateix interessat o el seu representant legal

Origen de les
dades
Categories
d’interessats

Associats i membres

Criteris de
conservació

Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en
dictaminin la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de
tractament

Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades
DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon,
identificadores
Imatge, Signatura manual
Categories de
dades especials No n'hi ha
o penals
Altres tipus de
dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls
d’ocupació

Categories de destinataris
Cessions
Transferències
internacionals

Organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, Colꞏlegis professionals, Administració pública amb
competència en la matèria
No n'hi ha

C.I.F. Q-5856430-C

4. SOCIETATS PROFESSIONALS

Tractament
Descripció

Gestió i administració del Registre de Societats Professionals.

Finalitats

Recursos humans, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a
GDPR)

Origen de les
dades

El mateix interessat o el seu representant legal

Categories
d’interessats

Persones de contacte, Associats i membres

Criteris de
conservació
Sistema de
tractament

Conservades durant no més temps del necessari per mantenir la
finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en
dictaminin la custòdia
Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades
identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon,
Imatge, Signatura manual

Categories de
dades especials No n'hi ha
o penals
Altres tipus de
dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls
d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris
Cessions
Transferències
internacionals

Organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, Colꞏlegis professionals, Administració pública amb
competència en la matèria
No n'hi ha

C.I.F. Q-5856430-C

5. FISCAL I COMPTABLE

Tractament
Descripció

Registre de les obligacions fiscals i comptables del Colꞏlegi.

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article
6.1.c GDPR)

Origen de les
dades

El mateix interessat o el seu representant legal

Categories
d’interessats
Criteris de
conservació
Sistema de
tractament

Clients i usuaris, Proveïdors
Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en dictaminin
la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL
Parcialment automatitzat

Categories de dades
Dades
identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de
dades especials No n'hi ha
o penals
Altres tipus de No n'hi ha
dades
Categories de destinataris
Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària

Transferències
internacionals

No n'hi ha

C.I.F. Q-5856430-C

