REGISTRE DE TRACTAMENTS - Ajuntament de Barcelona
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Codi

Nom Tractament

Responsable

Gestió d'adjudicacions a tercers

Ajuntament de Barcelona - Gerència de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Pl. Sant Jaume 1, 08002 - Barcelona

Delegat de
protecció de dades

Finalitat del
tractament

Legitimació del
tractament

Afectats pel
tractament

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
Av. Diagonal 220, 4a planta 08018 Barcelona . Tel. 93 291 83 02

Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de transparència les adjudicacions de contractes públics
dels districtes, gerències i els ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona

Exercici de competències i potestats públiques

Persones que mantenen relacions de caire econòmic amb l'Ajuntament

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament, sol·licitar la limitació o
portabilitat, si s'escau, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Barcelona o mitjançant la seva seu electrònica.
Exercici de drets
Podeu utilitzar els formularis específics que trobareu a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
Termini de
conservació

Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat.
Podeu presentar un exercici de tutela de drets al Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Barcelona:

Reclamacions

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/a-qui-puc-recorrer
o bé una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no
electrònics.

Categoria de les
dades

Identificatives, Característiques personals, Circumstàncies socials, Ocupació laboral, Informació comercial, Econòmic/financeres
i assegurances

Procedència de les
dades

Cessions

Transferències
internacionals

Seguretat

Generalitat de Catalunya

no.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel
que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica per a garantir la seguretat dels
sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona.

