Registre d’activitats de tractament de dades personals

Aprovació del registre d’activitats de tractament de dades personals
L'article 30 del Reglament (UE) 2016/67 del Parlament Europeu de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(Reglament general de protecció de dades) estableix l'obligatorietat de portar un registre d’activitats de
tractament.
Activitats de tractament en qualitat de responsable en les quals es determinen els fins i mitjans del tractament
•
•
•
•
•

•
•

Nom i dades de contacte del responsable.
Fins del tractament.
Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els
destinataris a tercers països o organitzacions internacionals.
En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa
la identificació del tercer país o organització internacional i, en el seu cas, la documentació de garanties
adequades.
Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades.
Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Activitats de tractament per encàrrec de tercers en les quals es tracten dades personals per compte d'un tercer
que és el responsable del tractament
•
•
•

•

Nom i dades de contacte de l'encarregat o encarregats.
Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa
la identificació del tercer país o organització internacional i, en el seu cas, la documentació de garanties
adequades.
Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Si bé aquest registre és obligatori tan sols en el cas d'organitzacions que ocupin més de 250 persones, o quan
n’ocupin menys si el tractament pot comportar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no és
ocasional, o inclou categories especials de dades personals o dades relatives a condemnes i infraccions penals,
amb independència de la seua obligatorietat o no, es decideix la seua creació i manteniment, definint i
dissenyant aquestes activitats, agrupant-les de tal manera que cada activitat de tractament de dades personals
respon a una mateixa finalitat, una base jurídica única i a un mateix col·lectiu d'afectats.

Activitats de tractament de dades en qualitat de responsable
ACTIVITAT DE TRACTAMENT:
GESTIÓ DE FLOTES VEHICLES POLICIA LOCAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Identificació del responsable de
tractament

Policia Local de Santa Eulària des Riu
Carrer de la venda des Coloms, 72, 07849 Santa Eulària des Riu
IllesBalears, España
971 33 08 41

Delegat de protecció de dades

policialocal@santaeularia.com
No existeix un delegat de protecció de dades.

FINS DEL TRACTAMENT:
Finalitat:
Gestió de la flota de vehicles oficials de la Policia Local.
Descripció:
Control i gestió optimitzada de la flota de vehicles oficials de la Policia Local mitjançant aquest sistema que
permetrà conèixer la localització i el seguiment dels vehicles en temps real, reconèixer les rutes habituals i
l'activitat en aquestes, consultar de forma detallada la velocitat constant o en un recorregut en concret, la
planificació del recorregut, l'inici i finalització de la marxa, el consum del quilometratge, entre d’altres.
Causa de legitimació:
Satisfacció d’un interès legítim.
Observació:
El control de la flota de vehicles oficials de la Policia Local és responsabilitat de la Prefectura i de l'administració,
com és la de vetlar pel correcte ús dels mitjans necessaris per a la prestació del servei públic, vetlant per un ús
eficient i òptim d'aquests.
Finalitat:
Mesura de seguretat per als agents, terceres persones i els vehicles en situacions crítiques o d'emergència.
Descripció:
Es tractarà la dada de la geolocalització del vehicle per poder prestar l'auxili necessari, en supòsits d'emergència
o situacions crítiques per als agents, tercers o el propi vehicle. Aquesta dada de la geolocalització del vehicle farà
molt més eficient la labor d'auxili, i podrà escurçar els temps d'espera fins a l'arribada de l'auxili, coneixent per
endavant l'orografia del terreny i les característiques de la zona en la qual s'està produint la situació crítica o
d'emergència, etc.
Causa de legitimació:
Satisfacció d’un interès legítim.
Observació:

Garantir la seguretat dels agents, de tercers o dels vehicles oficials de la Policia Local és sens dubte
responsabilitat de la Prefectura (responsable del tractament).
Finalitat:
Gestió del servei.
Descripció:
Amb el tractament de la dada de la geolocalització es pot gestionar de forma molt més efectiva i eficient el
servei, destinant els recursos, en aquest cas policials, necessaris a cada zona del municipi. A més, mitjançant
aquest sistema es pot evidenciar la presència d'efectius policials en determinades zones, atenent així eventuals
reclamacions veïnals que demandin més presència policial en determinades zones del municipi.
Causa de legitimació:
Satisfacció d’un interès legítim
Observació:
L'adequada gestió dels recursos materials i personals disponibles per a una millor prestació del servei és
responsabilitat de la Prefectura (responsable del tractament).
Finalitat:
Control de les obligacions laborals.
Descripció:
Eventualment es podran emprar les dades recaptades per aquest sistema per al control del compliment de les
obligacions laborals, entre les quals s'inclouen el control del compliment de les ordres del servei, de les ordres
donades pels comandaments intermedis i la Prefectura, i el compliment del que s'estableix en els protocols
d'actuació convenientment aprovats i publicats. Eventualment aquestes dades podran ser emprades en els
expedients sancionadors que puguin incoar-se als funcionaris per l'incompliment de les seues obligacions
laborals, sempre que aquestes tenguin la consideració de faltes greus o molt greus.
Causa de legitimació:
Satisfacció d’un interès legítim
Observació:
Aquesta mesura està en línia amb el que es disposa en l'article 90 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i l'article 14 j bis) del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

CATEGORIA D’INTERESSATS I DE DADES PERSONALS:
Grup d’afectats:
•

Empleats

Categoria de dades:
Detalls d’ocupació
•

Professió

•

Lloc de feina

Dades:
•

Número de registre de personal

•

Geolocalització

CATEGORIA DE DESTINATARIS A QUI ES COMUNICEN LES DADES:
Destinatari

Ajuntament.

Base legal

Compliment d’una obligació legal.

Causa

Es donarà trasllat de les dades objecte d'aquest tractament a l'Alcaldia o òrgan o
persona en qui delegui, per a la instrucció d'expedients sancionadors per
incompliment de les obligacions laborals o estatutàries.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS:
No estan previstes transferències internacionals de dades.
TERMINI PREVIST DE SUPRESSIÓ PER A LES DIFERENTS CATEGORIES DE DADES:

Finalitat

Gestió de la flota de vehicles oficials de la Policia Local.

Termini de
conservació

Es conservaran les dades durant 365 dies (1 any) en els servidors del prestador de
serveis (Telefónica en associació amb Geotab i Q9 Networks).

Base legal

Termini fixat pel prestador del servei. Les dades no s'emmagatzemen de manera
local en els equips de la Prefectura.

Finalitat

Mesura de seguretat per als agents, terceres persones i els vehicles en
situacions crítiques o d'emergència.

Termini de
conservació

Es conservaran les dades durant 365 dies (1 any) en els servidors del prestador de
serveis (Telefónica en associació amb Geotab i Q9 Networks).

Base legal

Termini fixat pel prestador del servei. Les dades no s'emmagatzemen de manera
local en els equips de la Prefectura.

Finalitat

Gestió del servei.

Termini de
conservació

Es conservaran les dades durant 365 dies (1 any) en els servidors del prestador de
serveis (Telefónica en associació amb Geotab i Q9 Networks).

Base legal

Termini fixat pel prestador del servei. Les dades no s'emmagatzemen de manera
local en els equips de la Prefectura.

Finalitat

Control de les obligacions laborals.

Termini de
conservació

Es conservaran les dades durant 365 dies (1 any) en els servidors del prestador de
serveis (Telefónica en associació amb Geotab i Q9 Networks).

Base legal

Termini fixat pel prestador del servei. Les dades no s'emmagatzemen de manera
local en els equips de la Prefectura.

MESURES DE SEGURETAT:
Consultau el document de mesures de seguretat i el pla d’acció.

