REGISTRE DE TRACTAMENTS
SERVEI: Serveis Econòmics
COD: RTRAT009_ECO

Tractament: Contabilitat
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: Servei Econòmic.
2. Iden ﬁcació del tractament: Contabilitat
3. Finalitat del tractament:
Ges ó de la comptabilitat municipal; ges ó d'ingressos i despeses; ges ó de proveïdors i
creditors.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça, altres dades de caràcter iden ﬁca u, dades del representant,
dades econòmiques ﬁnanceres i d'assegurances, dades de transaccions.
6. Categories d'afectats:
En tat privada, el mateix interessat o el seu representant legal, administracions públiques,
persones que realitzin pagaments o cobraments amb l'en tat local.
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:
Hisenda Pública i Sindicatura de Comptes, així com aquelles en tats bancàries o caixes d'estalvi
a través de les quals la corporació ges ona els seus pagaments.
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: Impostos 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: Serveis econòmics.
2. Iden ﬁcació del tractament: "Impostos municipals".
3. Finalitat del tractament:
Ges ó de la comptabilitat municipal; ges ó d'ingressos i despeses; ges ó de proveïdors i
creditors.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categories de dades personals:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça, altres dades de caràcter iden ﬁca u, dades del representant,
dades econòmiques ﬁnanceres i d'assegurances, dades de transaccions.
6. Categories d'afectats:
En tat privada, el mateix interessat o el seu representant legal, administracions públiques,
persones que realitzin pagaments o cobraments amb l'en tat local.
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:
Hisenda Pública i Sindicatura de Comptes, així com a aquelles en tats bancàries o caixes
d'estalvi a través de les quals la corporació ges ona els seus pagaments.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió:
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.

