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Núm. 6969
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Anunci sobre l’aprovació definitiva de la disposició general de creació de fitxers per al tractament de dades de caràcter personal
La Junta General del Consorci de la Costa Brava celebrada el dia 2 de març de 2012 va acordar aprovar inicialment la Disposició
general de creació de fitxers per al tractament de dades de caràcter personal. El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
54, de 16 de març de 2012, publicà l’edicte pel qual se sotmetia a informació pública aquest acord – en el qual s’advertí un error
que fou corregit mitjançant anunci publicat en el BOP núm. 69, de 10 d’abril de 2012- sense que s’hagi presentat cap al·legació
ni reclamació al respecte, per la qual cosa la Disposició general de creació de fitxers per al tractament de dades de caràcter
personal ha quedat aprovada de forma definitiva i redactada en els termes següents:
DISPOSICIÓ GENERAL DE CREACIÓ DE FITXERS PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
PRIMER.- S’aprova la creació dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat d’aquesta Corporació, la denominació i
altres referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex.
SEGON.- Els fitxers que s’indiquen a l’annex es regiran per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i
documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin aplicables.
TERCER.- El responsable dels fitxers serà el Consorci de la Costa Brava, el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió
i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici
efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat
de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò que preceptua el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, que aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall d’aquestes
mesures i la seva aplicació concreta figuren al Document de Seguretat del Consorci. Per a l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, els afectats podran adreçar-se al Consorci. En els casos de fitxers que siguin objecte de
tractament per part d’un concessionari a qui el Consorci hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment
davant l’empresa o entitat adjudicatària si així ho autoritza expressament el Consorci.
Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, a l’empara de l’article 10.1.b de la LJCA.
Girona, 1 de juny de 2012
Carles Pàramo i Ponsetí
President p.d.
Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ
Nom del fitxer

Registre de documents

- Finalitat i usos 	Constància d’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment
d’actuacions
- Persones o col·lectius afectats
Persones remitents o destinatàries de documents, o bé representants d’aquestes
- Procedència de les dades
Del propi interessat o del seu representant legal
- Procediment de recollida de dades
Formularis, models oficials, documents elaborats pels remitents
- Estructura del fitxer i dades incloses 	Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, adreça, referència del
contingut del document
- Sistema de tractament
Manual i automatitzat
- Cessions	A altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i
coordinació de registres
- Transferències internacionals
No es preveuen
- Unitat responsable
Secretaria
- Nivell de seguretat
Bàsic

Administració Local Consorcis

Pàg. 98

Núm. 113 – 12 de juny de 2012

-Nom del fitxer

Nòmina i laboral

- Finalitat i usos
Gestió de nòmines i recursos humans
- Persones o col·lectius afectats
Personal del Consorci
- Procedència de les dades
Del propi interessat o del seu representant legal
- Procediment de recollida de dades
Formularis, entrevistes
- Estructura del fitxer i dades incloses 	Nom i cognoms, DNI/NIF, núm. Seguretat Social, adreça, telèfon, signatura,
dades del lloc de treball, formació i titulacions, experiència professional,
historial laboral, cos - escala, categoria - grau, dades econòmiques i no
econòmiques de nòmina, dades bancàries
- Sistema de tractament
Manual i automatitzat
- Cessions	Agència Estatal d’Administració Tributària, Institut Nacional Seguretat Social,
bancs i caixes d’estalvi
- Transferències internacionals
No es preveuen
- Unitat responsable
Gerència
- Nivell de seguretat
Bàsic

- Nom del fitxer

Proveïdors

- Finalitat i usos 	Registre de persones amb les que el Consorci té relació econòmica d’obtenció
de béns o serveis
- Persones o col·lectius afectats 	Persones que estableixen relació econòmica amb el Consorci, o els seus
representants legals
- Procedència de les dades
Del propi interessat o del seu representant legal
- Procediment de recollida de dades
Enquestes o entrevistes, formularis
- Estructura del fitxer i dades incloses 	Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, adreça, telèfons, fax,
dades domiciliació bancària, serveis o béns oferts
- Sistema de tractament
Manual i automatitzat
- Cessions
Agència Estatal d’Administració Tributària
- Transferències internacionals
No es preveuen
- Unitat responsable
Serveis Econòmics
- Nivell de seguretat
Bàsic

- Nom del fitxer

Subscriptors Newsletter

- Finalitat i usos
- Persones o col·lectius afectats
- Procedència de les dades
- Procediment de recollida de dades
- Estructura del fitxer i dades incloses
- Sistema de tractament
- Cessions o transferències previstes
- Transferències internacionals
- Unitat responsable
- Nivell de seguretat

Registre de les persones interessades en rebre el newsletter del Consorci
Persones interessades en rebre el newsletter del Consorci
Del propi interessat o del seu representant legal
Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica
Nom i cognoms, adreça postal i electrònica
Manual i automatitzat
No es preveuen
No es preveuen
Gerència
Bàsic
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