REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

FITXER

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
NOM i COGNOMS

CÀRREC

DADES DE CONTACTE

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Agustí VERDE PARERA
proteccio.dades@uab.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES ...

CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES

DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT
DADES IDENTIFICATIVES
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DADES PERSONALS

DADES SOCIALS

DADES ACADÈMIQUES i PROFESSIONALS

DADES D’OCUPACIÓ

DADES COMERCIALS

DADES ECONÒMIQUES i FINANCERES

CATEGORIES ESPECIALS DE DADES

ALTRES DADES
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PROCEDÈNCIA DE LES DADES

PROCEDIMENT DE RECOLLIDA

SISTEMA DE TRACTAMENT

TERCERES PERSONES DESTINATÀRIES DE LA INFORMACIÓ
DESTINATARI

BASE JURÍDICA

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
PAÍS

DESTINATARI

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT
NOM / RAO SOCIAL

OBJECTE CONTRACTE / CONVENI
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MESURES TÈCNIQUES i ORGANITZATIVES

ESCENARIS DE RISCOS

Les operacions de tractament impliquen una avaluació sistemàtica i àmplia d’aspectes personals relativa a
les persones físiques basada en un tractament automatitzat
Amb les operacions de tractament es poden detectar hàbits, comportaments, preferències, gustos,
interessos, etc... de persones identificades o identificables
Amb caràcter general, podem considerar que una de les finalitats del tractament és elaborar perfils
personals o predir comportaments
A partir del tractament de les dades, es prenen decisions amb efectes jurídics per a les persones afectades
Es tracten dades de categories especials (salut, orientació sexual, conviccions religioses o filosòfiques,
opinions polítiques, afiliació sindical, origen racial o ètnic, dades biomètriques, vida o orientació sexual)
Es tracten dades a gran escala
El tractament implica un control sistemàtic, monitoratge o supervisió a gran escala d’àrees d’accés públic
La iniciativa o el projecte suposa recollir dades de caràcter personal que fins ara no es recollien
La iniciativa o el projecte implica relacionar diferents fonts o orígens de dades personals (creuar informació)
que d’alguna manera incrementen la capacitat d’anàlisi de la informació
La informació s’ha sotmès a un procés de dissociació o seudonimització
Les dades personals es comunicaran a organitzacions públiques o privades o a persones que anteriorment
no n’han tingut accés
Es preveu utilitzar informació personal de la qual ja es disposava per a finalitats o usos diferents als
previstos inicialment
La iniciativa o el projecte implica l’ús de tecnologies que es poden percebre com especialment intrusives
per a la privacitat
Hi ha riscos específics per a la seguretat de la informació, especialment un risc elevat que tercers no
no autoritzats hi accedeixin
S’ha previst transferències internacionals de dades
Es tracten dades de persones menors de 18 anys
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Es tracten dades de persones menors de 13 anys
Es tracten dades relatives a persones en situació de vulnerabilitat o de desequilibri respecte del
responsable del tractament
El tractament pot impedir que les persones afectades exerceixin un dret o les limita d’alguna manera
Hi ha empreses o entitats externes que tinguin accés a les dades per a la prestació d’algun servei al
responsable del tractament (encarregats del tractament)
COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ANÀLISI DELS ESCENARIS DE RISCOS CAL REALITZAR UNA AVALUACIÓ
D’IMPACTE

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), __ de _______ de 20__

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
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