
Annex 3. Declaració del fitxer Activitats per a infants i joves.

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 Vacances per a infants i joves, emprat per la gestió de les 
peticions d’aquestes activitats promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, serà tractat de forma mixta: 
automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma, 
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. 

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

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

personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua vehicular 
preferent. 

socials: allotjament o habitatge, propietats, possessions. 

professionals: formació, titulació, historial estudiantil. 

econòmic-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, dades bancàries,  dades econòmiques de la 
nòmina, hipoteques, subsidis/beneficis.

especialment protegides:  salut (malalties, discapacitats...als efectes de control d’al·lèrgies, contraindicacions i 
medicació durant l’activitat), violència de gènere (referida al pare/mare/tutor).

Que requereixen les mesures de seguretat de nivell Alt d’acord al Reglament de Seguretat vigent. 

Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les activitats per a infants i joves organitzades per 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta finalitat es concreta en la tipologia: 

Educació i Cultura: educació infantil i primària, estudis artístics i idiomes, educació especial, beques i ajuts a 
l’estudi, esports, foment d’activitats culturals, coneixement de la ciutat, educació i ciutadania.

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
que voluntàriament demanen participar-hi incloent dades del tutor legal (habitualment el pare o la mare). 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o del seu 
representant.  

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

Cessions de dades de caràcter personal: Les dades només seran comunicades a Administracions o 
Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de 
llei.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 

Responsable Executiu del fitxer: Gerent de Cultura, Coneixement i Innovació i Gerent de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports. 

Gestor Operatiu del fitxer: Secretària Delegada de la Gerència de Cultura, Coneixement i Innovació i 
Secretària Delegada de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

Bop’s: 9/1/2014; 11/4/2014.


