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Administració Local
2016-00355
Ajuntament de Torredembarra
ANUNCI
CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARACTER PERSONAL “VIDEO VIGILÀNCIA” I “JOVENTUT”
En data 14 de gener de 2016 l’Alcaldia Presidència ha dictat el Decret número 70, que tot seguit es transcriu
literalment en la seva part resolutiva, juntament amb els annexos que es citen:
“Primer. Es deixa sense efecte la disposició de creació dels fitxers “Joventut” i “Vídeo vigilància” aprovada per decret
de data 26 de juny del 2014 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 263, de data 13 de
novembre de 2015.
Segon. Es deixa sense efecte la supressió del fitxer denominat “Turisme”, acordada en la disposició citada, en trobarse en situació de procés de dissolució el Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra i essent el responsable
del fitxer l’Ajuntament de Torredembarra.
Tercer. S’aprova la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les especificacions descrites a
l’annex únic d’aquesta disposició:
1. Vídeo vigilància
2. Joventut
Quart. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona d’aquesta disposició, per tal que
els ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa, dirigint-se a la seu d’aquesta entitat.
Cinquè. Procedir a la inscripció dels fitxers creats en el Registre General de Protecció de Dades depenent de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Sisè. Els òrgans responsables dels fitxers han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organització necessàries
per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries
destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la LOPD i a les normes que la despleguen.”
ANNEX ÚNIC: creació de fitxers

2. NOM DEL FITXER: JOVENTUT
a) Finalitat: Gestió i control de les activitats culturals juvenils.
Usos: Organització d’activitats culturals per a joves, promoció d’aquestes activitats, remissió d’informació a
persones interessades, control de les persones que presten serveis o intervenen en l’organització o realització
d’aquestes activitats.
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que s’inscriguin en les activitats culturals juvenils organitzades per
l’Ajuntament o interessades en participar.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies o formularis, de forma presencial o telemàtica.
1

CIE: BOPT-I-2016-00355

1. NOM DEL FITXER: VIDEO VIGILÀNCIA
a) Finalitat: control a través de càmeres de seguretat de les instal·lacions i béns a protegir.
Usos: control dels béns i instal·lacions a protegir, seguretat ciutadana, investigació de delictes.
b) Persones o col·lectius afectats: els treballadors de l’entitat, persones que passen per la zona vídeo vigilada
c) Procediment de recollida de dades: càmeres de seguretat.
d) Procedència de les dades: el propi interessat.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: imatge
- Dades especialment protegides: origen racial o ètnic, i salut
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat
f) Cessions: Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
g) Transferències Internacionals: No es realitzen
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Torredembarra
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Torredembarra.
j) Nivell de seguretat: Alt.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 28 de gener de 2016 - Número 18

d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes,
signatura electrònica, imatge o veu, número de registre personal, marques físiques.
- Dades de característiques personals: edat, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat.
- Dades d’ informació comercial: altres activitats on es vol inscriure o participar.
- Dades especialment protegides: dades de salut.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No es realitzen
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Torredembarra.
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt
La qual cosa es fa pública en compliment de l’acord transcrit.
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Torredembarra, 14 de gener de 2016.
L’alcalde, Eduard Rovira Gual.

https://www.dipta.cat/ebop/
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