REGISTRE D’ACTIVITAT
1)

Denominació: ABONATS

Descripció

de

l’activitat

i

usos

previstos: Gestió

del servei de
subministrament d’aigua, facturació, cobrament, tarifa social, reclamacions i totes
les gestions derivades del Servei.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones abonades al servei de subministrament d’aigua de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat gestionat per Aigües del Prat, SA i membres de
la seva unitat familiar així com persones de contacte o representants de les
empreses o d’altres entitats abonades.

Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries pel
manteniment de la relació comercial. Prestació del servei, emissió de factures,
cobrament, comunicacions i sol·licituds diverses. Gestió de les bonificacions o
reduccions de tarifa (tarifa social) que procedeixen de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.

Dades identificatives: Nom i cognoms de l’abonat o del seu contacte o
representant, NIF/DNI/NIE, adreça postal i/o electrònica i telèfon.

Altres dades: Dades bancaries, contracte de lloguer o escriptura de propietat,
dades de família, informe socials, convenis reguladors i dades del servei prestat.

Comunicació de dades: Agència tributària (factures), bancs i entitats
financeres (factures domiciliades), Agència Catalana de l’Aigua (cànon de l’aigua),
Àrea metropolitana de Barcelona (taxa metropolitana pel servei de gestió de
residus municipals).

Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació fiscal i
d’altres respecte a la prescripcions de responsabilitats, un cop finalitzat el servei.

2)

Denominació: CLIENTS

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió del servei d’anàlisi d’aigua,
productes alimentaris i altres.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que sol·liciten el servei d’anàlisi d’algun producte o servei.
Persones de contacte de les empreses que sol·liciten un servei d’anàlisi o un altre
servei.
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Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries pel
manteniment de la relació comercial. Prestació del servei, emissió de factures,
cobrament, comunicacions i sol·licituds diverses.

Dades identificatives: Nom i cognoms del pagador, NIF/DNI/NIE, adreça postal
i/o electrònica i telèfon.

Altres dades: Dades bancaries i servei rebut
Comunicació de dades: Agencia Tributaria i bancs i entitats financeres.
Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació fiscal i
d’altres respecte a la prescripció de responsabilitats, un cop finalitzat el servei.

3)

Denominació: TERCERS.

Descripció de l’activitat i usos previstos: Persones que sense ser abonats
del servei realitzen alguna reclamació patrimonial per danys o algun tipus de queixa
sobre el servei degut a una possible anormalitat en el funcionament en una
instal·lació del responsable.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones afectades per alguna incidència o accident deguda a una
possible anormalitat en el funcionament d’una instal·lació del responsable.

Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries per a
gestionar la reclamació o queixa.

Dades identificatives: Nom i cognoms de l’abonat o del seu contacte o
representant, NIF/DNI/NIE, adreça postal i/o electrònica i telèfon.
Altres dades: Informes del dany sofert, característiques personals i dades
bancàries.

Comunicació de dades: companyia asseguradores d’Aigües del Prat, SA, Jutjats
i Tribunals.

Termini per a la supressió: El previst per la legislació respecte a la prescripció
de responsabilitat.
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4)

Denominació: EMPLEATS

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió de la relació laboral amb els
empleat de l’empresa. Confecció de nòmines i tota la documentació que se’n deriva
per l’Agencia Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social. Enviament dels
contracte al SEPE i pagament de les nòmines. Formació prevenció de riscos i
relacions de recursos humans.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que treballen pel responsable del tractament.

Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries pel
manteniment de la relació laboral i pel compliment de les obligacions de cotització i
tributàries: emissió de nòmines, pagament, enviament de TC, declaracions IRPF,
formació del personal, prevenció de riscos.

Dades identificatives: Nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, núm. seguretat social,
adreça postal i/o electrònica, telèfon i signatura.

Trets personals: Estat civil, data i lloc de naixement, sexe, fills, percentatge de
discapacitat.

Altres dades: Dades acadèmiques i professionals, dades bancàries, dades
econòmiques de nòmina i lloc de treball.

Comunicació de dades: Agencia tributària, Tresoreria Territorial de la seguretat
social, Servei estatal públic d’ocupació, bancs i entitats financeres.
Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació fiscal i de la
TGSS en relació a la prescripció de responsabilitats.

Encarregat del tractament: Confecció de nòmines, els contractes de treball,
les declaracions de cotitzacions i retencions i el seu enviament a l’AEAT i a la TGSS,
ho realitza l’empresa contractada.
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5)

Denominació: CONTROL DE PRESENCIA

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió del control de l’hora
d’entrada i sortida del personal del responsable.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que treballen pel responsable del tractament.
Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries per
realitzar el control de presencia a traves de punts de l’empremta digital.

Dades identificatives: Nom i cognoms, punts de l’empremta.
Altres dades: Lloc de treball i hora d’entrada i sortida.
Comunicació de dades: No es preveuen cessions de dades.
Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació fiscal i de la
TGSS en relació a la prescripció de responsabilitats.

6)

Denominació: VIDEOVIGILÀNCIA

Descripció de l’activitat i usos previstos: Imatges captades per les càmeres
de seguretat del responsable.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que treballen o que visiten les instal·lacions del responsable
del tractament.

Descripció de la categoria de dades personals: Imatges gravades per les
càmeres de seguretat.

Dades identificatives: Imatges.
Altres dades: Hora d’entrada i sortida.
Comunicació de dades: Als cossos i forces de seguretat en cas de sinistre.
Termini per a la supressió de dades: Les imatges es suprimiran als 30 dies
tret que hi hagi una denúncia en curs.
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7)

Denominació: CONTROL D’ACCÉS

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió del control d’accés a les
instal·lacions del responsable per part de persones alienes a l’organització.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que entren o que visiten les instal·lacions del responsable del
tractament.

Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries per a
realitzar el control d’accés.

Dades identificatives: Nom i Cognoms i DNI/NIE.
Altres dades: Persones a la que vol visitar.
Comunicació de dades: No es preveuen comunicacions de dades.
Termini per a la supressió de dades: Les dades es destruiran al cap d’un
any.

8)

Denominació: ACTIVITATS EMPRESARIALS

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió del control

de la
documentació en materia de prevenció de riscos i de la llei de blanqueig de capitals
de les empreses proveïdores que treballen pel responsable.

Descripció de la categoria dels interessats dels que es tracten dades
personals: Persones que treballen pels proveïdors del responsable del
tractament.

Descripció de la categoria de dades personals: Dades necessàries per a
realitzar el control d’accés.

Dades identificatives: Nom i Cognoms, DNI/NIE, número d’afiliació a la
seguretat social.

Altres dades: Lloc de treball, Antiguitat, tipus de contracte, aptitud laboral,
formació professional.

Comunicació de dades: No es preveuen comunicacions de dades.
Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació en relació
amb la prescripció de responsabilitats.

Encarregat del tractament: Apsis a traves d’una plataforma desenvolupada i
mantinguda per l’empresa externalia.
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9)

Denominació: PROVEÏDORS

Descripció de l’activitat i usos previstos: Gestió comptable, fiscal,
comercial. Pagament de factures.

Descripció de la categoria de dades personals: Persones de contacte dels
proveïdors del responsable de tractament.

Dades identificatives: Nom i Cognoms, adreça electrònica i telèfon
Altres dades: Lloc de treball.
Comunicació de dades: No es preveuen comunicacions de dades.
Termini per a la supressió de dades: El previst per la legislació en relació
amb la prescripció de responsabilitats.

El Delegat de Protecció de Dades
5 de desembre de 2019
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