RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Aprovació del Registre de les Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Fets:
El 25 de maig de 2018 entrà en vigor, a tots els efectes, el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
L’article 30 d’aquest Reglament determina que cada responsable del tractament de dades, com
és el cas de l’Ajuntament, ha de documentar els tractaments que porta a terme sota la seva
responsabilitat, fent-los constar en un registre.
En termes similars es pronuncia l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en relació al Registre de les
Activitats de Tractament, la qual entrà en vigor el passat 7 de desembre de 2018

Fonaments de dret:
1. L’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades en relació al Registre de les Activitats de
Tractament.
2. L’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals en relació al Registre de les Activitats de Tractament.

Sergi Ribas Beltrán
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04/02/2019 Secretari

Per part de la consultoria externa que ha estat contractada als efectes de compliment de la
normativa de protecció de dades, s’ha elaborat un document descriptiu dels tractaments de
dades responsabilitat de l’Ajuntament, document que inclou els continguts indicats a l’esmentat
article 30 del Reglament.

3. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local en relació a la
competència de l’Alcaldia per a la present aprovació.
RESOLC:
1. Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Sant Celoni amb
efectes des de la data de la signatura d’aquesta Resolució i amb els continguts que figuren en
l’annex.

Francesc Deulofeu Fontanillas 04/02/2019 Alcalde
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2. Ordenar la publicació de la present Resolució així com del seu annex a la web i a la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
L’alcalde

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c8957b7f59bd4be1867db736dcef1ecc001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/validar
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La mateixa previsió consta en l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

