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1. DADES DE CONTACTE
1.1. Responsable de tractament
Responsable del Tractament
NIF
Domicili social
CP - Població

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA
G17432592
C/ Dr. Castany S/N Edif. M2 Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt
17190 SALT (GIRONA)

1.2. Representant del responsable de tractament
Representant
Càrrec
E-mail
Telèfon

Anna Ribas Gubau
Administradora
aribas@idibgi.org
872 987 087

1.3. Compliance officer de Protecció de Dades
Responsable de PD
Càrrec
E-mail
Telèfon

Anna Ribas Gubau
Administradora
aribas@idibgi.org
872 987 087

1.4. Delegat de Protecció de Dades (DPO)
Delegat de PD
Càrrec
E-mail
Telèfon

Josuè Sallent Ribes
Director de la Fundació TIC Salut
transparencia@idibgi.org
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2. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
A continuació es mostra la informació relativa a les següents categories d’activitats de
tractament, dutes a terme per part de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr.
Josep Trueta conforme el que disposa l’article 30 del Reglament General (UE) 2016/679.

Significats de les icones
TRACTAMENTS
Tipus de dades

SISTEMA DE TRACTAMENT dels FITXERS FÍSICS (FF)

Tractament

Automatitzat (FA)

No Automatitzat (FNA)

Mixt (FM)

Bàsiques
Sensibles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRACTAMENT

BANC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER ELS INVESTIGADORS
(BIOBANC)

Fitxer físic

Investigadors

TRACTAMENT

COL·LECCIONS I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Fitxer físic

Col·leccions i projectes d’investigació

TRACTAMENT

LABORATORI DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC

Fitxer físic

Laboratori de diagnòstic genètic

TRACTAMENT

RECERCA CLINICA

Fitxer físic

Grups de recerca

Fitxer físic

Investigadors principals

TRACTAMENT

RECURSOS HUMANS

Fitxer físic

Empleats

Fitxer físic

Control d’accés amb dades biomètriques

Fitxer físic

Borsa de treball

TRACTAMENT

ACTIVITATS FORMATIVES A TERCERS

Fitxer físic

Activitats formatives

TRACTAMENT

PROVEÏDORS

Fitxer físic

Proveïdors

TRACTAMENT

GESTIÓ DE DONATIUS

Fitxer físic

Gestió de donatius

TRACTAMENT

AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC

Fitxer físic

Agenda, contactes, tercers, correu electrònic.
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10 TRACTAMENT

COMPTABILITAT / FACTURACIÓ

Fitxer físic

Donatius

Fitxer físic

Subvencions

Fitxer físic

Empleats

Fitxer físic

Proveïdors

11 TRACTAMENT
Fitxer físic

12 TRACTAMENT
Fitxer físic

13 TRACTAMENT
Fitxer físic

14 TRACTAMENT
Fitxer físic

Ver. 20.0

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Prevenció de riscos laborals
USUARIS WEB
Usuaris web

COMITÈ ÉTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC)
Investigadors
CANAL DENÚNCIA
Canal denúncia
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BANC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER ELS
INVESTIGADORS (BIOBANC)

Fitxers Físics
Investigacions biomèdiques
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Categories especials de dades
Personals
Socials
D’ocupació professionals
Acadèmiques i professionals

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal: -Decret 234/2013 de 15 d’octubre
-Llei 14/2007 de 3 de juliol
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
FINALITATS
Obtenció, tractament i custodia de mostres biològiques amb finalitats d’investigació
biomèdica, sent destinades a incorporar-se al Biobanc.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis informàtics
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’Institut, Estudiants
Responsable de protecció de dades
Coordinador
Tècnic del Biobanc

transparencia@idibgi.org
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Director del Biobanc
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents
Entitats Sanitàries

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
Si es preveuen

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suïssa
Canadà
Argentina
Guernsey
Illes Feroe
Andorra
Israel
Uruguai
Illa de Man
Jersey
Nova Zelanda
EEUU

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
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• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.

Pàgina 8 de 39

862 Registre d’activitats de tractament RGPDUE – LOPDGDD per a l’IDIBGI
Mallafrè Consultors

Tractament 2

Ver. 20.0

COL·LECCIONS I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Fitxers Físics
Col·leccions i projectes d’investigació
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Categories especials de dades
Personals
Circumstancies socials
Detalls d’ocupació professionals
Acadèmiques i professionals
Econòmiques, financeres i d’assegurances
Transaccions de béns i serveis.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal: -Decret 234/2013 de 15 d’octubre
-Llei 14/2007 de 3 de juliol
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
FINALITATS
Caracterització de les dades i mostres obtingudes amb finalitats específiques d’investigació
biomèdica i destinades a ser incorporades en una col·lecció i projectes d’investigació.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament
• Serveis informàtics
• Activitats formatives
• Prestació ordinària de serveis
• Serveis de revisions mèdiques
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
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El propi interessat, Responsables de l’Institut, Empleats, Estudiants, Persones de contacte,
Sol·licitants
Responsable de protecció de dades
Investigador principal

transparencia@idibgi.org
Josep Garre Olmo

Investigador principal
investigador principal

Rafael Ramos Blanes
Salvador Pedraza

investigador principal
investigador principal

Josep Puig
José Manuel Fernández Real

investigador principal
investigador principal

Joaquim Serena Leal
Lluis Ramió i Torretà

investigador principal
investigador principal

Judith Bassols Cassadevall
Javier Menéndez Menéndez

investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal

Abel Lopez Bermejo
Jordi Frigola Mas
Xavier Aldeguer
David Gallardo Giralt
Ramon Orriols Martinez
Jordi Gich Fulla
Jordi Cid Colom
Ramon Novell Alsina

investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal
investigador principal

Ramon Brugada
Montserrat Vendrell Relat
Rafael Marcos-Gragera
Jordi Calabia Martinez
Antoni Codina Cazador
Josep-Maria Sirvent Calvera

ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
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Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
Si es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
•
•
•
•

Canadà
Israel
EEUU
Regne Unit

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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LABORATORI DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC

Fitxers Físics (FF)
Laboratori de diagnòstic genètic
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Circumstancies socials
Dades d’ocupació professionals
Acadèmiques i professionals
Categories especials de dades

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal: -Decret 234/2013 de 15 d’octubre
-Llei 14/2007 de 3 de juliol
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat o el seu representant legal.

FINALITAT I USOS PREVISTOS
Gestió de les dades obtingudes de mostres biològiques, amb la finalitat de realitzar un
anàlisis genètic.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis informàtics
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’Institut, sol·licitants
Responsable de protecció de dades

transparencia@idibgi.org
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ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Entitats Sanitàries

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
Si es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
•
•
•
•

Argentina
Uruguai
EEUU
Xile

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a
garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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RECERCA CLINICA

Fitxers Físics
Grups de recerca
Investigadors principals
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Categories especials de dades
Personals
Circumstàncies socials
Detalls d’ocupació professionals
Acadèmiques i professionals

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal: -Decret 234/2013 de 15 d’octubre
-Llei 14/2007 de 3 de juliol
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITAT I USOS PREVISTOS
Gestió de les dades obtingudes en el procés necessari de la recerca clínica.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis Informàtics
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’Institut, Indústries Farmacèutiques.
Responsable de Protecció de dades

transparencia@idibgi.org
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Investigador principal
Investigador principal

ABEL LOPEZ BERMEJO

Investigador principal
Investigador principal

ALBERT MOLINS ALBANELL

Investigador principal
Investigador principal

ANNA MAROTO GONZALEZ

Investigador principal
Investigador principal

BEGOÑA MARTIN

Investigador principal
Investigador principal

CARLOS HUERTAS NADAL

Investigador principal
Investigador principal

DAVID BUSQUETS CASALS

Investigador principal
Investigador principal

EDUARDO ESTEVE LAFUENTE

Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal

GEMMA VIÑAS VILLARO

Investigador principal
Investigador principal

JORDI MARRUECOS

Investigador principal
Investigador principal

JOSE MARIA RONCERO VIDAL

Investigador principal
Investigador principal

JOSEP COMET-BATLLE

Investigador principal
Investigador principal

JOSEP MARIA RONCERO VIDAL

Investigador principal
Investigador principal

JOSEP VILAPLANA BIRBA

Investigador principal
Investigador principal

LIDIA SOJO

Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal

MIQUEL SAGÜES SERRANO

Ver. 20.0

ADELAIDA GARCIA VELASCO

ALVAR ROSELLO

ANTONI TURON ESTRADA

BERTA SOLANO VILA

CAROLINA LORENCIO

DAVID GALLARDO GIRALT

FERRAN GARCIA-BRAGADO

GLADIS SABATER TALAVERANO
ISABEL GARCIA MENDEZ
ISABEL SERRA
JAIME ABOAL
JOAN BRUNET VIDAL
JOAN DORCA RIBUGENT
JOAN MELENDEZ
JOAQUIM BOSCH BARRERA
JOAQUIM SERENA LEAL
FLOR ESCALADA
JORDI CALABIA MARTINEZ

JORDI RUBIO CASADEVALL

JOSE MARIA SIRVENT

JOSEP M. MUÑOZ VIVES

JOSEP MARIA SIRVENT

JULIA ROURE FERNANDEZ

LLUIS RAMIO TORRENTA

MONICA RECASENS SALA
MONSERRAT VENDRELL
MONTSERRAT FIGA
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Investigador principal
Investigador principal

NADIA MARTIN ALEMANY

Investigador principal
Investigador principal

NURIA SALA GONZALEZ

Investigador principal
Investigador principal

IMMACULADA PERICOT NIERGA

Investigador principal
Investigador principal

RAMON GUARDIA

Investigador principal
Investigador principal

ROSA COLL JORDÀ

Investigador principal
Investigador principal

SANTIAGO GARDELLA COMPANY

Investigador principal
Investigador principal

SONIA DEL BARCO BERRON

Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal
Investigador principal

XAVIER ALDEGUER I MANTE

Ver. 20.0

NICOLAS KELLEHER

PABLO DE LOMA OSORIO RICON

PILAR BARRETINA GINESTA

RAQUEL GUARDEÑO SANCHEZ

RUT PORTA BALANYA

SECUNDINO LOPEZ-POUSA

TERESA TORRENT

XAVIER HERNANDEZ YAGUE
YOLANDA GONZALEZ MONTES
YOLANDA SILVA BLAS

ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
Si es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
•
•

EEUU
Regne Unit
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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RECURSOS HUMANS

Fitxers Físics
Empleats.
Control d’accés amb dades biomètriques
Borsa de treball
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Categories especials de dades
Circumstancies socials
Detalls d’ocupació professionals
Acadèmiques i professionals
Dades Econòmiques, financers i d’assegurances

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITATS
Gestió de les dades del personal que presten els seus serveis a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr. Trueta.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis informàtics
• Activitats formatives
• Prestació ordinària de serveis
• Serveis de revisions mèdiques
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
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El propi interessat, Responsables de l’Institut, empleats, demandants d’ocupació,
estudiants, sol·licitants.
Responsable de Protecció de dades
Departament de RRHH
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents
Administració tributaria
Organismes de la Seguretat social
Sindicats i juntes de personal
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Organismes de la UE
Administracions públiques amb la competència en la matèria
Altres òrgans de l’Administració pública.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
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• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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ACTIVITATS FORMATIVES A TERCERS

Fitxers Físics
Activitats Formatives
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Acadèmiques i professionals
Detalls de l’ocupació professionals
Dades Econòmiques, financeres i d’assegurances

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITAT I USOS PREVISTOS
La gestió d’activitats formatives a tercers.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis informàtics
• Activitats formatives
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, empleats, ciutadans i residents, estudiants Associats o membres,
representants legals, responsables de l’Institut, col·legis professionals, Organitzacions o
persones directament relacionades amb el responsable, Administracions públiques amb
competència en la matèria.
• Responsable de protecció de dades.
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Departament d’activitats formatives.

ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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PROVEÏDORS

Fitxers Físics
Proveïdors
DADES PERSONALS
•
•
•

Identificatives
Acadèmiques i professionals
Dades bancaries

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
FINALITATS
Prestació dels serveis, obres o qualsevol altre subministrament derivat de la relació
contractual establerta.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis informàtics
• Prestació ordinària de serveis
• Serveis de revisions mediques.
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Representants legals, Proveïdors, persones de contacte, empleats.
• Responsable de protecció de dades
• Departament de contractació
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
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Es preveuen cessions per previsió legal.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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GESTIÓ DE DONATIUS

Fitxers Físics
Gestió de donatius
DADES PERSONALS
•
•

Identificatives
Dades bancaries

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
FINALITATS
La gestió de donatius realitzats per entitats i/o particulars.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis informàtics
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Representants legals, Càrrecs públics, Associats o membres,
Beneficiaris
• Responsable de protecció de dades
• Departament de gestió de donatius
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•

Es preveuen cessions per previsió legal.
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Organismes competents
Administració Tributaria
Altres entitats financeres
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Associacions i organitzacions sense ànim de lucre
Organismes de al UE
Administracions publiques amb competència en la matèria.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. El compliment de les obligacions de la Llei 10/2010 sobre Prevenció
de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. No obstant, podran conservar-se
més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o
cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES

No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC

Fitxers Físics
Agenda, contactes, tercers, correu electrònic
DADES PERSONALS
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Acadèmiques i professionals
Circumstàncies socials

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
FINALITATS
Gestió de les dades de contacte per a realitzar diverses gestions per part de l’Institut.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis informàtics
• Prestació ordinària de serveis
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Representants legals, empleats, Persones de contacte, càrrecs públics.
• Responsable de protecció de dades.
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
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interessada.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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COMPTABILITAT / FACTURACIÓ

Fitxers Físics
Donatius
Subvencions
Empleats.
Proveïdors.
DADES PERSONALS
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
Infraccions administratives.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Llei 10/2010 sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del
terrorisme.
• Interès legítim
FINALITATS
Gestió de la comptabilitat del propi Institut d’Investigació biomèdica de Girona del Dr. Trueta.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal.
• Serveis informàtics.
• Prestació ordinària de serveis.
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Representats Legals, Proveïdors, Associats o membres, empleats.
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Responsable de protecció de dades.
Departament de comptabilitat.

ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents.
Administració tributaria
Entitats financeres
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Administracions publiques amb competència en la matèria
Altres òrgans de l’Administració pública

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
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Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Fitxers Físics
Prevenció de riscos laborals
DADES PERSONALS
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Acadèmiques i professionals
Dades d’ocupació professional

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITAT I USOS PREVISTOS
Gestió de les dades recollides dels empleats de l’Institut per a poder facilitar-les a l’empresa
contractada per al compliment dels requeriments legals de la llei 31/1995 de prevenció de
Riscos laborals.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT

Empreses de Prevenció de riscos Laborals i Vigilància de la salut.
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsable de l’Institut, empleats
• Responsable de protecció de dades
• Departament de RRHH
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ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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USUARIS WEB

Fitxers Físics
Usuaris web
DADES PERSONALS
•

Identificatives

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat.
FINALITATS
Gestió de les dades identificades en els comentaris introduïts en el formulari de “contacta”
de la pàgina web.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis informàtics
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’empresa, persones de contacte, empleats.
• Responsable de protecció de dades.
ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents.
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TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ROGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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COMITÈ ÉTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC)

Fitxers Físics
Investigadors
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Acadèmiques i professionals
Circumstàncies socials
Dades de l’ocupació professional
Categories especials de dades

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Llei 14/2007 d’investigació Biomèdica
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITAT I USOS PREVISTOS
Avaluació de l’acceptació ètica de la investigació abans de que es pugui inscriure als
participants a l’estudi, i procurar la correcta realització de la investigació vetllant per la
protecció dels participants.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis informàtics
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’empresa, els investigadors.
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Responsable de protecció de dades

ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme.
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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CANAL DENÚNCIA

Fitxers Físics
Canal Denúncia

DADES PERSONALS
•
•
•
•
•

Identificatives
Personals
Acadèmiques i professionals
Dades d’informació comercial
Categories especials de dades

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES
De conformitat a la base jurídica del tractament:
• Obligació legal
• Reglament UE 2016/679
• LOPDGDD 3/2018
• Interès legítim
• Consentiment de l’interessat
FINALITATS
Creació i manteniment del sistema d’informació a través del que es pot posar en
coneixement de l’entitat, inclús anònimament, la comissió o actuació per part de tercers
d’actes o conductes que poden resultar contraries a la normativa.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Relació d’empreses que, per donar el seu servei, accedeixen a aquests tractaments.
• Serveis d’assessorament legal
• Serveis informàtics
CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES:
El propi interessat, Responsables de l’Institut, empleats, representats legals.
• Responsable de protecció de dades
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ORGANS DESTINATARIS DE CESSIONS
•
•

Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona
interessada.
Organismes competents

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
La previsió legal que obliga a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública
o jurídica competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric
o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix caldrà especificar en cada tractament de dades personals, la normativa i el
procediment d’arxiu i documentació establerta per l’organisme
MOVIMENTS INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES fora del (EEE)
No es preveuen.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE
SEGURETAT
Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen
a garantir, de forma particular:
• El control d’accés físic als equipaments on es processen les dades
• El control dels suports que poden contenir dades personals,
• El control de l’emmagatzemament de les dades,
• El control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan,
• El control de la disponibilitat i integritat de les dades.
Les revisions, avaluacions i revisions es realitzaran de forma periòdica per assegurar i
verificar l’eficàcia de les mesures implantades.
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