REGISTRE DE TRACTAMENTS
SERVEI: Informàtica
COD: RTRAT002_INF

Tractament: Sistemes d'informació i comunicacions
1. Nom i dades de contacte de l’entitat responsable:
Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Informàtica.
2. Identificació del tractament: Sistemes d'informació i comunicacions.
3. Finalitat del tractament:
Gestió de les dades transmeses a través dels sistemes d'informació i comunicacions de
l'Ajuntament.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms; adreça; telèfon; correu electrònic.
Altres tipus de dades: informació adjuntada a través dels mitjans electrònics.
6. Categories d'afectats:
Persones físiques que es comuniquen a través de mitjans electrònics per a l'intercanvi
d'informació amb l'Ajuntament.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II
(Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els
documents que conformen la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres destinataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No se’npreveuen.
9. Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1.
Hi ha previstes comunicacions de dades a Google Inc (EUA PortSegur).
10. Terminis prevists per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui
possible):
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006.

Tractament: Serveis Telemàtics
1. Nom i dades de contacte de l’entitat responsable:
Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Informàtica.
2. Identificació del tractament: "Serveis Telemàtics".
3. Finalitat del tractament:
Gestió de les dades personals dels usuaris dels serveis telemàtics oferts per l'Ajuntament:
punts d'accés a Internet, seu electrònica, butlletins electrònics, o un altre tipus de
comunicacions i serveis de l'Ajuntament, com també el registre de les dades personals dels
usuaris externs que es connecten als sistemes informàtics de l'Ajuntament.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categories de dades personals:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges; DNI / NIF / un altre document identificatiu;
adreça; telèfon; signatura/empremta; imatge/veu; correu electrònic.
Un altre tipus de dades: característiques personals; circumstàncies socials; acadèmiques i
professionals; detalls de l'ocupació.
6. Categories d'afectats:
Persones físiques o representants d'entitats jurídiques usuàries o beneficiàries dels serveis
telemàtics municipals.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II
(Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els
documents que conformen la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres destinataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No estan previstes.
9. Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1.
No n’hi ha.
10. Terminis prevists per a la supressió:
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

