REGISTRE DE TRACTAMENTS
SERVEI:Activitats
COD: RTRAT005_ACT

Tractament: Targetes Municipals
1. Nom i dades de contacte de l’en tat responsable:
Ajuntament de Calvià, tular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Ac vitats.
2. Iden ﬁcació del tractament: Targetes municipals
3. Finalitat del tractament:
Ges ó i concessió de les targetes i dis n us per a estacionament de vehicles en els diferents
supòsits previstos en la norma va municipal, així com la concessió de carnet d'autobús.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
Dades de caràcter iden ﬁca u: DNI, nom, domicili, telèfon, correu electrònic, tutors, cer ﬁcat
d'empadronament.
Dades de vehicles: matrícula, model, permís de circulació, targeta d'inspecció tècnica,
assegurança en vigor.
Dades de salut: pus i cer ﬁcat de minusvalidesa -% -, dictamen de mobilitat, cer ﬁcat
mobilitat reduïda, informe mèdic de capçalera.
Dades economicoﬁnanceres: alta IAE, contracte d'arrendament del local, escriptura de
cons tució d'una empresa.
6. Categories d'afectats:
Persones siques o jurídiques que presen n les corresponents sol·licituds, formularis o
transmissions electròniques.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitza ves 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 polí ca de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres des nataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No se’n preveuen.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui
possible):
La informació és man ndrà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

Tractament: Ac vitats
1. Nom i dades de contacte de l’en tat responsable:
Ajuntament de Calvià, tular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Ac vitats
2. Iden ﬁcació del tractament: "Ac vitats".
3. Finalitat del tractament:
L'atorgament de llicències d'ac vitat, tramitació de declaracions de responsable d'ac vitat,
autorització de festes i esdeveniments, llicències d'ocupació de la via pública i guals.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categories de dades personals:
Dades de caràcter iden ﬁca u: DNI / NIF, nom, cognoms, adreça, telèfon, signatura, imatge.
Dades de circumstàncies socials: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades d'informació comercial: ac vitats i negocis, llicències comercials.
Dades economicoﬁnanceres: assegurances.
6. Categories d'afectats:
Persones siques o representants d'en tats jurídiques usuàries o beneﬁciàries dels serveis
telemà cs municipals.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitza ves de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord a l' Annex II
(Mesures de seguretat) de 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 Polí ca de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament.
8. Altres des nataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No se'n preveuen.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No existeixen
10. Terminis previstos per a la supressió:
La informació es man ndrà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

