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Annex 1. Accés a la zona restringida del Park Güell

Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona.

Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1.
08002 Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.

Sistema de tractament:  El sistema Accés a zona restringida Park Güell serà tractat de forma mixta: 
automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma 
i emprant intranet o internet a servidors centrals o equip local.

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats, atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. La relació actualitzada d’encarregats de 
tractament serà mantinguda al dia pel Gestor Operatiu del Fitxer i s'inclourà al document de seguretat.

Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal  de nivell bàsic del 
tipus següent:  

identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, veu, imatge.

personals: data de naixement i parentiu (per gestionar el consentiment dels menors d’edat).

treball: lloc de treball.

comercial: activitats i negocis.

Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de l’accés a la zona restringida del Park Güell.. Aquestes 
finalitats es concreten en la tipologia:

Altres Finalitats: procediments administratius, autoritzacions, permisos.

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: 
Comunitat educativa del CEIP Baldiri i Reixac, habitants dels barris propers (El Coll, Vallcarca i 
Penitents, la Salut, el Carmel i Can Baró). A més, particulars o professionals que tenen una relació 
comercial o d’atenció a les persones dels dos col·lectius anteriors, com exemples no exhaustius: 
proveïdors del CEIP o dels barris, treballadors del CEIP o de les empreses ubicades a la zona 
col·lindant, persones que porten o recullen alumnes al CEIP, familiars i altres persones que fan 
tasques d’assistència i suport domiciliari a persones dependents de la zona, ...

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat, del seu 
pare/mare/tutor o del seu representant. 

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, enquesta o 
entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, magnètic 
o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent.

Cessions de dades de caràcter personal: No es preveuen.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Bop’s: 31/10/2013; 9/1/2014


