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1. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT DE SEGURETAT 
 
Aquest Document de Seguretat ha estat aprovat per la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en 
compliment 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 i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“Reglament general de 
protecció de dades” o “Reglament”). 
 
Segons l’article 24 del Reglament, el responsable del tractament de dades aplicarà mesures tècniques 
i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades es fa 
d’acord amb el Reglament. En aquest Document es descriuen aquestes mesures tècniques i 
organitzatives, que tenen per finalitat garantir la seguretat de les dades de caràcter personal per tal 
d’evitar i impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats així com les polítiques 
de protecció de dades que aplica el Tecnocampus. 
Les mesures tècniques i organitzatives que es descriuen en aquest Document seran d’obligat 
compliment per el personal amb accés a dades de caràcter personal s’actualitzaran en la mesura que 
sigui necessari 
 
La finalitat d’aquest Document de Seguretat i els seus Annexes és establir les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats 
o no, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i les persones que intervinguin 
en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal subjectes al règim del Reglament. 
Així mateix, aquest Document de Seguretat també analitza les mesures de seguretat que resultin 
aplicables, segons el  Reglament, als fitxers no automatitzats, així com a aquelles operacions de 
tractament de la mateixa naturalesa.   
 
Mitjançant aquest Document de Seguretat, el responsable dels fitxers estableix, elabora i implanta 
la normativa de seguretat d’obligat compliment per el personal de la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME (en endavant, “TecnoCampus”) que tingui accés a les dades automatitzades o 
no de caràcter personal. En aquest sentit en aquest Document de Seguretat, quedaran definides les 
funcions i obligacions de cadascuna de les persones amb accés a les dades de caràcter personal.  
Serà responsabilitat del responsable dels fitxers adoptar les mesures necessàries per a què el 
personal del TECNOCAMPUS conegui les normes de seguretat que afectin al desenvolupament de les 
seves funcions així com les conseqüències que poguessin incórrer en cas d’incompliment. 
  
Aquest document de Seguretat s’haurà de mantenir permanentment actualitzat. Qualsevol 
modificació rellevant en els sistemes d’informació automatitzats o no, en l’organització dels 
mateixos, o en les disposicions vigents en matèria de seguretat de les dades de caràcter personal 
comportarà la revisió de la normativa inclosa en aquest Document, i si calgués, la seva modificació 
total o parcial.  
 
Qualsevol modificació d’aquest Document de Seguretat haurà de ser aprovada per el Patronat de la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, llevat que la modificació consisteixi únicament en 
l’actualització dels Annexes a aquest Document, actualitzacions que correspondran a la direcció 
general de la Fundació. 
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2. DEFINICIONS 
 

Els següents termes i expressions als efectes del present Document de Seguretat tindran el següent 
significat:  
 
a. Afectat o Interessat: Persona física titular de les dades personals que siguin objecte del 

tractament.  
b. Cessió o comunicació de dades: Tractament de dades que suposa la seva revelació a una 

persona diferent a l’Interessat. 
c. Consentiment de l’interessat: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 

inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa 
clara, el tractament de dades personals que l’afecten.  

d. Contrasenya: Informació confidencial, freqüentment constituïda per una cadena de caràcters, 
que pugui ser usada en l’autenticació d’un usuari.  

e. Còpia de seguretat: còpia de les dades d’un fitxer automatitzat en un suport que possibiliti 
recuperar-les 

f. Control d’accés: Mecanisme que en funció de la identificació ja autenticada permet accedir a 
dades o recursos.  

g. Dades de caràcter personal o Dades: qualsevol informació sobre una persona física identificada 
o identificable (l'interessat). S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la 
identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un 
identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un 
identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, 
psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. 

h. Delegat de protecció de dades o DPD: Persona o persones a les que el Responsable del 
tractament ha assignat formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat 
aplicables.  

i. Encarregat del tractament: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre 
organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.  

j. Fitxer: Tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l’accés a les dades 
d’acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de la seva creació, 
emmagatzematge, organització i accés.  

k. Incidència: Qualsevol anomalia que afecti o pogués afectar a la seguretat de les dades.  
l. Normes corporatives vinculants: les polítiques de protecció de dades personals assumides per 

el Responsable del tractament, per a transferències o per a un conjunt de transferències de 
dades personals a un responsable o un encarregat en un o més tercers països, dins d'un grup 
empresarial o d’una unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta 

m. Procediment de dissociació: Qualsevol tractament de dades personals que permeti l’obtenció de 
dades dissociades.  

n. Responsable del tractament: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol 
altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les finalitats i els mitjans del 
tractament.  

o. Tractament de dades: qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades 
personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la 
recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modificació, 
l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra 
forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.  

p. Tercer: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, 
del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades 
per tractar les dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat. 
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q. Sistemes d’informació: conjunt de fitxers, tractaments, programes, suports i en el seu cas, 
equips empleats per el tractament de dades de caràcter personal.  

r. Identificació: Procediment de reconeixement de la identitat d’un usuari.  
s. Suport: Objecte físic que emmagatzema o conté dades o documents, o objectes susceptibles de 

ser tractats en un sistema d’informació i sobre el qual es poden gravar i recuperar dades.  
t. Usuari: les persones que habitualment utilitzen el sistema informàtic amb accés als Fitxers.  
u. Violació de la seguretat de les dades personals: qualsevol violació de la seguretat que ocasiona 

la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, 
conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes 
dades 
 
3. RESPONSABLES 

 
3.1 Responsables del tractament 

 
El Responsable del tractament ha d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries 
que garanteixin la seguretat de les Dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el 
tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del 
medi físic o natural. També adoptarà les mesures necessàries perquè els empleats o col·laboradors 
del TECNOCAMPUS coneguin les normes aplicables al desenvolupament de les seves funcions i que 
estiguin recollides en aquest Document de Seguretat. 
 
3.2 Delegat de Protecció de Dades 
 

D’acord amb l’article 37 del Reglament, el Responsable del tractament ha de designar un delegat de 
protecció de dades. 
  
El TecnoCampus ha designat com a DPD a [*] atorgant-li les funcions de coordinar i controlar les 
mesures de seguretat aplicables als Fitxers del TecnoCampus, d’acord amb el que es preveu en aquest 
Document de Seguretat. En cap cas aquesta designació suposa una exoneració de la responsabilitat 
que correspon al Responsable del tractament d’acord amb el Reglament. 
 
El Responsable del tractament ha de garantir que el DPD participi de manera adequada i en el 
moment oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals del TecnoCampus.  
El Responsable del tractament ha de donar suport al DPD en l'acompliment de les funcions 
esmentades a l'article 39 del Reglament. Li facilitarà els recursos necessaris per complir aquestes 
tasques i per accedir a les dades personals i a les operacions de tractament.  
 
El DPD ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l’encarregat.  
Els Interessats es poden posar en contacte amb el DPD en relació amb totes les qüestions 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir seus drets, a l’empara del 
Reglament.  
 
El DPD mantindrà el secret i la confidencialitat en tot el que es refereix a l'acompliment de les seves 
funcions, d’acord amb la legislació aplicable. 
 
El DPD analitzarà, juntament amb el Responsable del tractament, les mesures definides en aquest 
Document de Seguretat amb la finalitat tant de garantir-ne el compliment com de mantenir el 
Document de Seguretat en tot moment actualitzat i revisat, de manera que periòdicament caldrà 
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efectuar controls interns per verificar el compliment de les normes, amb l’objectiu que es puguin 
detectar i resoldre possibles anomalies.  
 
El DPD és l’encarregat de coordinar i controlar les mesures que estan definides en aquest Document 
de Seguretat.  
 
El DPD es compromet i s’assegurarà de que el present Document es mantingui en tot moment 
actualitzat, la qual cosa haurà de ser revisada sempre que es produeixin canvis rellevants en els 
sistemes de informació o en l’organització dels mateixos. Així mateix, el contingut d’aquest 
Document haurà d’adequar-se en tot moment a les disposicions vigents en matèria de seguretat de 
les Dades de caràcter personal. 
 
A continuació s’enumeren les principals funcions i obligacions del DPD: 

a)  Informar i assessorar de les seves obligacions el Responsable del tractament i els empleats 
que s'ocupen del tractament de Dades de caràcter personal, d’acord amb el Reglament i 
amb la legislació aplicable.  

b)  Supervisar el compliment del que disposa el Reglament, la legislació aplicable i les polítiques 
del TecnoCampus en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de 
responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions 
de tractament i les auditories corresponents.  

c)  Oferir l'assessorament que se li sol·liciti sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció 
de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l'article 35 del Reglament.  

d)  Cooperar amb l'autoritat de control.  
e)  Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al 

tractament de dades personals i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. 
f) Consultar a l’autoritat de control, d’acord amb l’article 36 del Reglament, abans que el 

Responsable del tractament realitzi un tractament de dades personals quan l’avaluació 
d’impacte mostri que aquest tractament podria implicar riscos de vulneració dels drets dels 
interessats. 

g) Totes aquelles que es mencionin en aquest Document, com ara autoritzar la sortida 
d'ordinadors portàtils o equips informàtics mòbils que continguin Dades de caràcter 
personal fora dels locals del TecnoCampus. 

 
4. ÀMBIT D'APLICACIÓ  

 
4.1  Àmbit d’aplicació objectiu 
 
1. Aquest Document de Seguretat s'aplicarà a tots els Fitxers automatitzats que contenen Dades de 
caràcter personal i que es troben sota la responsabilitat del TecnoCampus, incloent els sistemes 
d’informació, suports i equips emprats per al tractament de Dades de caràcter personal, que hauran 
de ser protegides d’acord amb el que estableix la normativa vigent, així com els locals on s’ubiquen 
els Fitxers. 
 
Els Fitxers estan detallats en l’Annex I del present Document de Seguretat. 
 
De la mateixa manera, aquest Document de Seguretat s’aplicarà a qualsevol Fitxer temporal, és a dir 
aquells que hagin estat creats per usuaris o processos que són necessaris per a un tractament 
ocasional o com a pas intermedi durant la realització d’un tractament parcial o de proves, i s’hagin 
extret dels Fitxers citats a l’Annex I.  
 
El llistat de Fitxers es revisarà i, si s’escau s’adaptarà, al menys, una vegada a l’any.  
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TecnoCampus disposa de diferents programes informàtics mitjançant els quals es tracten i 
s’emmagatzemen Dades de caràcter personal.  S’adjunta com Annex II al present Document de 
Seguretat, la relació de programes o aplicacions informàtiques que tracten i emmagatzemen Dades 
de caràcter personal.  
La informació dels Fitxers els continguts dels quals es processen mitjançant l’ús de sistemes 
automatitzats i mixts es troba emmagatzemada en el servidors centrals de TecnoCampus i servidors 
externs de proveïdors de serveis SaaS, i s’accedeix a la mateixa des dels ordinadors existents en les 
instal·lacions de TECNOCAMPUS. La relació dels servidors i dels ordinadors que emmagatzemen 
informació i dades de cadascun dels Fitxers indicats anteriorment els continguts dels quals es 
processen mitjançant l’ús de sistemes automatitzats s’adjunta com Annex III al present Document de 
Seguretat.  
 
4.2 Àmbit d’aplicació personal 
 
Totes les persones internes o externes amb accés a través de qualsevol mitjà a les Dades de caràcter 
personal que contenen els Fitxers o als sistemes d’informació que hi permeten l’accés, estan 
obligades legalment a complir l'estipulat en aquest Document de Seguretat, i per tant, subjectes a 
les conseqüències legals o disciplinàries que es derivin del seu incompliment.  

 
5. MESURES, NORMES, PROCEDIMENTS I REGLES ADREÇATS A GARANTIR ELS 
NIVELLS DE SEGURETAT EXIGITS EN AQUEST DOCUMENT DE SEGURETAT  
 
Per tal de complir degudament allò que s’estableix el Reglament i la normativa que el desenvolupa, 
el TECNOCAMPUS ha establert les normes de seguretat següents en relació a:  
 
1 . Locals i centres de tractament de les Dades de caràcter personal 
2 . Llocs de treball amb accés als Fitxers  
3 . Sistema Operatiu i Entorn de Comunicacions  
4 . Sistemes i aplicacions informàtics i control d'accés als Fitxers  
5 . Identificació: contrasenyes 
6 . Gestió de suports informàtics i documents 
7. Fitxers temporals 
9. Tractaments no automatitzats de Dades personals  
 
5.1 Locals i centres de tractament de les dades  
 
Els locals on es troben instal·lats els equips informàtics que contenen els Fitxers i els mecanismes de 
custodia dels suports en paper estan protegits per tal de garantir la inaccessibilitat i confidencialitat 
de les Dades de caràcter personal protegides. Es té especial atenció amb els servidors amb accés a 
través de la xarxa que emmagatzemin Fitxers.  
 

a) En els locals on se situen els Fitxers s'han adaptat les mesures de seguretat necessàries per 
a evitar els riscos d’accés als Fitxers que poguessin produir-se per incidències intencionades 
o fortuïtes i que es descriuen en aquest document. Es portarà un llistat de les persones 
autoritzades, deixant constàncies de la data d’autorització, i de l’equip afectat. 
b) Es controlen els locals des d'on es pugui accedir als Fitxers amb la finalitat d'evitar els 
possibles intents d'accés a les Dades de caràcter personal protegides per persones no 
autoritzades.  
c) L'accés físic al local o locals on es trobin situats els equips i sistemes informàtics on estan 
allotjats els Fitxers i els arxius de custodia de la documentació en paper, hauran d'estar 
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restringits exclusivament al personal autoritzat  i al personal informàtic que hagin de realitzar 
tasques de manteniment per a les quals sigui imprescindible l'accés físic als mateixos.  
d) Règim de treball fora dels locals d'ubicació dels Fitxers:  
 

1. Per a tots els ordinadors portàtils o altres equips informàtics mòbils gestionats per el 
TECNOCAMPUS que continguin Fitxers amb Dades de caràcter personal, s’estableix 
l'obligació d'habilitar una contrasenya d'arrencada. El responsable de l'ús de l'ordinador 
portàtil o equip informàtic mòbil s'encarregarà de configurar-la i quan sigui necessari 
modificar la contrasenya, segons les normes establertes per el TECNOCAMPUS a aquest 
efecte.  
2. Per a la sortida d'ordinadors portàtils o equips informàtics mòbils que continguin 
Dades de caràcter personal fora dels locals del TECNOCAMPUS s’hauran de seguir els 
següents passos:  

 
• Tota sol·licitud i autorització s’haurà de realitzar per escrit d’acord amb el 

Formulari que s’adjunta a l’Annex IV.  
• La sol·licitud per part del peticionari haurà de comptar amb autorització 

escrita.  
• El DPD, revisarà i comprovarà la sol·licitud, autoritzant-la o denegant-la.  
• La documentació original relativa a la sortida del local d'ordinadors portàtils 

o equips informàtics mòbils que continguin Dades de caràcter personal serà 
arxivada pel DPD.  

 
3. Així mateix, s'adoptaran les mesures de seguretat oportunes per custodiar la 
documentació en paper que contingui Dades de caràcter personal, que s'extreguin dels 
locals de treball, per tal de garantir-ne la confidencialitat.  
 
4. Per norma general, només el personal autoritzat podrà tenir accés als llocs on es 
trobin instal·lats els equips físics de suport als sistemes d'informació.  

 
5.2 Llocs de treball amb accés als Fitxers  
 
Tenen la consideració de llocs de treball, tots aquells dispositius des d'on es pot tenir accés als Fitxers 
que contenen Dades de caràcter personal, com per exemple, terminals o ordinadors personals, quan 
des d'aquestes es pugui també accedir a les Dades de caràcter personal, així com també els armaris, 
arxivadors, sales de arxiu, calaixos, etc.  
 
Cada empleat és responsable del seu lloc de treball. Vetllarà perquè tant la informació que es 
mostri a través de la pantalla del seu ordinador com els documents en paper, etc. que utilitzi al seu 
lloc de treball i que continguin Dades de caràcter personal no puguin ser vistos per persones no 
autoritzades per accedir a aquestes Dades.  
 
Això implica que tant les pantalles com les impressores o un altre tipus de dispositius connectats al 
lloc de treball han d’estar físicament ubicats en llocs que no siguin d’accés públic i garanteixin 
aquesta confidencialitat. Per exemple, no s’han de situar pantalles o impressores, en les que es 
puguin visualitzar Dades de caràcter personal, en llocs que siguin visibles per a persones externes, 
com ara zones de pas. 
 
Els equips informàtics han de mantenir-se adequadament per a assegurar la disponibilitat i integritat 
continuades dels sistemes d'informació. En particular:  
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• Els equips només es podran treure fora de les instal·lacions del TECNOCAMPUS per a la seva 
reparació i servei per personal de manteniment degudament autoritzat.  

• Abans de desfer-se d'equips propis, s’han d'esborrar les dades que contenen per a assegurar 
que totes les Dades de caràcter personal han estat eliminades correctament.  

 
Amb l'objectiu d'evitar aquests tractaments no autoritzats, s'han adoptat una sèrie de mesures 
d'obligat compliment per a tot el personal, encaminades a garantir la confidencialitat de les Dades 
de caràcter personal accessibles des dels llocs de treball. Totes aquestes mesures estan relacionades 
en l'Annex V d’aquest Document de Seguretat, sobre normes reguladores dels procediments de 
control d’accés i canvi de contrasenyes.  
 
Quan un Usuari abandoni el seu lloc de treball, bé temporalment o al finalitzar el seu torn de treball, 
l’haurà de deixar-lo de manera que impedeixi la visualització de les Dades de caràcter personal. 
En el cas de les impressores s’haurà d’assegurar que no quedin documents impresos a la safata de 
sortida que continguin Dades de caràcter personal. Si les impressores són compartides amb altres 
usuaris no autoritzats per accedir a les Dades, els responsables de cada lloc han de retirar els 
documents a mesura que es vagin imprimint, evitant deixar documents impresos a la safata de 
sortida. 
 
5.3 Sistema Operatiu i Entorn de Comunicacions  
 
Atès que en aquests nivells es dóna un risc més gran d’accessos per part de personal especialitzat 
amb coneixements i habilitats superiors als usuaris de gestió, els administradors de sistemes haurien 
d'establir els mecanismes necessaris per tal de garantir la seguretat en el nivell establert en aquest 
Document de Seguretat.  
 
Mitjançant aquest Document de Seguretat, es regula l'ús i accés per part del personal al sistema 
operatiu, eines o programes d'utilitat, o de l'entorn de comunicacions, per intentar evitar 
tractaments no autoritzats de les Dades de caràcter personal:  
 

a) Cada sistema operatiu, i també el sistema de comunicacions, haurà de tenir almenys un 
responsable de la seva administració.  
b) L’accés de personal tècnic (del TecnoCampus o extern) haurà d’estar limitat de manera 
que només el personal autoritzat pugui accedir a serveis, utilitats i eines de sistema que 
proporcionin accessos als fitxers protegits i als aplicatius que els gestionen.  
c) S'establiran els mecanismes necessaris per que tots els Usuaris, que tinguin accés a Fitxers 
protegits o als aplicatius i a les eines que els tracten, sigui del TecnoCampus o de proveïdors 
externs, estiguin identificats mitjançant claus d’accés.  
d) L’administrador o responsable de còpies de seguretat haurà de responsabilitzar-se de 
realitzar i de guardar en un lloc protegit les còpies de seguretat, de manera que cap persona 
no autoritzada hi tingui accés.  
e) El responsable o administrador del sistema de comunicacions, en col·laboració amb el DPD, 
garantirà que els accessos al Fitxers protegits mitjançant la xarxa presentin un nivell de 
seguretat equivalent a aquell establert per als accessos de manera local. Cap usuari, quan es 
connecti als sistemes i aplicacions remotament, podrà accedir a Dades a les quals no tingués 
en manera local. Tots els procediments de tractament remot exigeixen la identificació i 
identificació dels Usuaris igual que si accedissin en manera local.  
f) Quan, a causa d’avaries o de defectes operatius en els sistemes, personal que no pertanyi 
al Tecnocampus hagi d’accedir als servidors, el DPD es farà càrrec del seguiment de les 
operacions fins que es concloguin, garantint la inviolabilitat dels Fitxers protegits. Tots els 
procediments estaran supervisats pel DPD.  
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g) Si existeixen unitats per a l’emmagatzematge de Fitxers temporals derivats de l’activitat 
del sistema i dels aplicatius, el DPD garantirà que les unitats esmentades es buidin 
regularment i que, mentre siguin utilitzades, no hi sigui possible l’accés per part d’usuaris no 
autoritzats.  
h) El TecnoCampus ha establert sistemes periòdics d'esborrat automàtic dels Fitxers 
temporals.  

 
5.4 Sistemes i aplicacions informàtics, aplicacions o control d'accés als Fitxers  
 
El personal del TecnoCampus només accedirà a aquelles Dades de caràcter personal que necessiti 
per al desenvolupament de les seves respectives funcions. A aquests efectes, els sistemes informàtics 
d’accés als Fitxers hauran de tenir el seu accés restringit mitjançant un codi d’usuari i una 
contrasenya.  
 

a) A partir de la implantació d’aquest Document de Seguretat, els responsables del disseny, 
de l’anàlisi i del desenvolupament d’aplicatius propis actuaran en col·laboració amb el DPD, 
per dotar els nous desenvolupaments de les mesures de seguretat adients, segons les Dades 
de caràcter personal que hagin d’emmagatzemar els Fitxers.  
b) L’adquisició de software per a cobrir futures necessitats contemplarà també l’adaptació 
d’aquest software, segons les seves característiques, a les mesures establertes en aquest 
Document de Seguretat.  
c) El TecnoCampus ha configurat un procediment d’identificació dels Usuaris per a impedir 
l'ús no autoritzat d'aquestes aplicacions. 
d) El DPD es responsabilitzarà d’establir un mecanisme que limiti la possibilitat d'intentar 
reiteradament a l'accés no autoritzat als sistemes d'informació.  

 
5.5 Identificació: Contrasenyes personals 
 
Les contrasenyes personals constitueixen un dels components bàsics de la seguretat de les Dades, i 
per tant, han d'estar especialment protegides. Com claus d'accés al sistema, les contrasenyes han de 
ser estrictament confidencials i personals, i qualsevol incidència que comprometi la seva 
confidencialitat haurà de ser immediatament comunicada a l'administrador del sistema o al DPD, i 
haurà de ser resolta en el termini de temps més curt possible.  
 
El procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge de les claus d’accés i les contrasenyes ha 
de garantir llur confidencialitat i integritat.  
 

a) Tots els Usuaris autoritzats per a accedir als Fitxers del TECNOCAMPUS, tenen un codi 
d'usuari únic associat a una contrasenya, que l’identificaran de manera inequívoca ja sigui en 
el sistema operatiu del dispositiu o en l’aplicació. El codi d’usuari i la contrasenya, només 
seran coneguts pel propi Usuari i  pels administradors del sistema designats.  
b) El DPD elaborarà una relació actualitzada d’Usuaris que tinguin accés autoritzat al Fitxers. 
Aquesta relació s’integrarà en aquest Document de Seguretat com a Annex VI. Només les 
persones expressament autoritzades i relacionades en l'Annex VI poden tenir accés a les 
Dades dels Fitxers.  
c) Els Usuaris només tindran accés autoritzat a aquelles Dades de caràcter personal que 
necessitin per a desenvolupar les seves funcions.  
d) El Responsable dels Fitxers establirà mecanismes per a evitar que un Usuari pugui accedir 
a Dades de caràcter personal per al qual accés no estigui autoritzat.  
e) Els números d’identificació i les claus d’accés assignades a cada Usuari de la xarxa 
corporativa del TecnoCampus són personals i intransferibles, i l’Usuari és l’únic responsable 
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de mantenir-les en confidencialitat i de les conseqüències que podrien derivar-se’n del mal 
ús, de la divulgació o de la seva pèrdua. 
f)  Tots els Usuaris estan obligats a canviar la contrasenya la primera vegada que l’usin. En els 
sistemes en què això sigui possible s’instal·larà un mecanisme automàtic que obligui a canviar 
la contrasenya inicial.  
g)  La contrasenya haurà de canviar-se per cada Usuari almenys una vegada cada 3 mesos, o 
amb la periodicitat superior que assenyali el DPD. En els sistemes en què això sigui possible 
aquesta expiració serà automàtica i obligada pel sistema. En cap cas aquesta periodicitat serà 
superior a un any.  
h) Tots els Usuaris estan obligats a guardar reserva absoluta de la seva contrasenya. Aquesta 
no haurà d’estar escrita en un lloc de fàcil accés ni es podrà de comunicar a cap altra persona 
del seu departament o fora d’ella. En cas d’oblit d’una contrasenya o bloqueig de 
l’identificador d’un Usuari, aquest haurà de comunicar-li-ho al Responsable qui haurà de 
tramitar una nova identificació pel procediment establert.  
i) Els usuaris tenen obligació d’accedir al sistema utilitzant el seu propi identificador d’Usuari. 
Queda expressament prohibit accedir al sistema utilitzant un altre identificador que no sigui 
el propi, ni deixar accedir al sistema amb el seu identificador a qualsevol altre persona.  
j) Cada Usuari serà responsable de la confidencialitat de la seva contrasenya i, en cas que la 
mateixa sigui coneguda fortuïta o fraudulentament per persones no autoritzades, haurà de 
registrar-lo com Incidència i procedir immediatament al seu canvi.  
k) Els arxius on s'emmagatzemin les contrasenyes hauran d'estar protegits.  
l) S'estableixen en l'Annex V, amb la finalitat de garantir la seguretat i control dels accessos 
als Fitxers, les normes reguladores dels procediments de control d'accés, privadesa, 
assignació, canvi de contrasenyes, distribució, emmagatzematge i seguretat en general dels 
sistemes d'accés als Fitxers. 

  
5.6 Gestió de suports i documents  

 
Els suports que continguin Dades de caràcter personal hauran de permetre identificar el tipus 
d’informació que contenen i ser inventariats. 
 
Els suports electrònics i en paper compliran amb les obligacions indicades en el paràgraf anterior, 
donades les seves característiques físiques.  
 
Els suports que continguin Dades de caràcter personal considerades especialment sensibles 
s’identificaran utilitzant sistemes d’etiquetatge comprensibles i amb significat per als Usuaris 
autoritzats, permetent-los identificar el seu contingut, però dificultant la seva identificació per a la 
resta de persones. 
 
5.7 Fitxers temporals  

 
Tots els Fitxers temporals que continguin Dades de caràcter personals generats per l'activitat del 
TecnoCampus, una vegada han complert la finalitat pel que van ser creats, han de ser eliminats.  
 
Els Fitxers que complerta la seva finalitat no siguin eliminats hauran de complir totes les exigències 
legals i les mesures de seguretat establertes per als Fitxers permanents automatitzats.  
 
La generació de Fitxers temporals per al lliurament a usuaris finals per al compliment d'alguna 
finalitat, es realitzarà sota la supervisió del DPD. L'Usuari final serà l'encarregat de la cancel·lació dels 
Fitxers temporals una vegada complerta la seva finalitat.  
 



  DOCUMENT DE SEGURETAT 
  
  

14 
 

5.8 Tractament no automatitzat de dades personals (Suport paper) 
 

Addicionalment a allò disposat per als Fitxers automatitzats en el present Document de Seguretat, 
per als tractaments de Dades de caràcter personal en suport paper, s'aplicaran les següents mesures 
de seguretat:  
 
1. Per als Fitxers de Nivell bàsic s’aplicaran les regles següents:  
 
a) Criteris d'arxivament: L'arxivament dels suports o documents es realitzarà garantint la correcta 
conservació dels documents, la localització i consulta de la informació i fent possible l'exercici dels 
drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.  
b) El Responsable del tractament haurà d'establir els criteris i procediments d'actuació que hagin de 
seguir-se per a l'arxiu i tractament de les Dades de caràcter personal.  
c) Dispositius d'emmagatzematge: Els dispositius d’emmagatzematge dels documents que continguin 
Dades de caràcter personal disposaran de mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura.  
d) Custòdia dels suports: Mentre la documentació amb Dades de caràcter personal no estigui 
arxivada en els dispositius d’emmagatzematge que estableix l’apartat anterior, pel fet d’estar en 
procés de revisió o tramitació, ja sigui prèviament o posteriorment al seu arxivament, la persona que 
se n’encarregui l’ha de custodiar i impedir en tot moment que hi pugui accedir una persona no 
autoritzada. 
e) Els tractaments de dades no automatitzades fora dels locals de tractament hauran de ser autoritzat 
pel DPD, i s'hauran de prendre les mesures seguretat necessàries per a garantir la seva custòdia.  
 
2. Per als Fitxers de nivell mitjà, s'aplicaran les mesures següents:  
 
Els Fitxers de Nivell mitjà s’hauran de sotmetre a una auditoria interna o externa en idèntics termes 
que per als fitxers automatitzats, almenys cada dos anys. 
Amb caràcter extraordinari, s’ha de realitzar l’auditoria esmentada sempre que es facin modificacions 
substancials en el sistema d’informació que puguin repercutir en el compliment de les mesures de 
seguretat implantades, amb l’objecte de verificar-ne l’adaptació, adequació i eficàcia. Aquesta 
auditoria inicia el còmput de dos anys assenyalat en el paràgraf anterior. 
L’informe d’auditoria ha de dictaminar sobre l’adequació de les mesures i controls al Reglament, 
identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries. 
També ha d’incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens assolits i les 
recomanacions proposades. 
 
3.- En el cas de Fitxers que continguin Dades de caràcter personal especialment sensibles, es 
reforçaran les mesures de seguretat. Aquests fitxers són aquells que contenen dades sobre aspectes 
psicològics dels Interessats, dades sobre la sindicació, dades sobre estudiants que tenen 
requeriments especials o altres de similars. En aquests casos s’hauran d’utilitzar sistemes de xifrat  si 
s’haguessin de distribuir suports que continguin aquesta mena de Dades de caràcter personal.  
A més s’haurà de portar un registre de l’usuari, hora, fitxer, tipus d’accés i fitxer consultat. El 
responsable d’aquest registre serà el DPD.  
 
Els informes d’auditoria els ha d’analitzar el DPD perquè adopti les mesures correctores adequades, 
i han de quedar a disposició de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s’escau, de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades. 
 
5.9  Videovigilància 
 
Pel que fa a la gestió de les dades de videovigilància caldrà aplicar les mesures següents: 



  DOCUMENT DE SEGURETAT 
  
  

15 
 

 
a) Col·locar, a les zones videovigilades, almenys un distintiu informatiu ubicat en un lloc 

suficientment visible, tant en espais oberts com tancats. Es recomana situar un d’aquests 
distintius en cada una de les entrades dels edificis del TECNOCAMPUS (de manera que els afectats 
siguin informats abans que siguin enregistrats). 

b) Disposar dels formularis pertinents per que els interessants puguin exercir els drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació.  

c) Les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància han de ser cancel·lades en el termini 
màxim d’un mes des de la captació. 

Les dades que s’obtinguin a través dels serveis de videovigilància estaran a disposició dels Mossos 
d’esquadra o de qualsevol autoritat administrativa o judicial, si així ho requerissin. 
 
6 GESTIÓ DE SUPORTS INFORMÀTICS  
 
Es consideren Suports informàtics tots els sistemes que permetin l'enregistrament i recuperació de 
Dades de caràcter personal, que s’utilitzen generalment per a realitzar còpies de seguretat o 
processos intermedis de les aplicacions que gestionen els Fitxers.  
No està autoritzat l’emmagatzematge de dades personals en dispositius USB. No obstant, en cas de 
que es fessin servir USB, aquests hauran de tenir una contrasenya. 
Tampoc està permès el tractament i emmagatzematge de dades personal en Dropbox. 
Tenint en compte que molts dels Suports actualment utilitzats, com disquets, cintes, DVD’s, CD-
ROMs, Pen Drives, i discs durs externs són fàcilment transportables, reproduïbles i/o copiables, és 
evident la importància que per a la seguretat de les Dades de caràcter personal té el control d'aquests 
Suports. Per tant, seran d’aplicació les següents regles:  
 

a) Els Suports que continguin Dades de caràcter personal hauran de ser degudament 
inventariats pel DPD, que una vegada finalitzat el seu tractament, s'encarregarà de la seva 
custòdia i arxiu.  
c) Aquells Suports que siguin reutilitzables i que hagin contingut còpies de dades dels Fitxers, 
haurien de ser esborrats físicament abans de la seva reutilització, de manera que les Dades 
de caràcter personal que contenien no siguin recuperables.  
e) Els suports que continguin Dades de caràcter personal haurien de ser emmagatzemats en 
llocs als quals no tinguin accés persones no autoritzades per a l'ús dels Fitxers.  
f) La sortida de Suports informàtics que continguin Dades de caràcter personal fora dels locals 
on estan situats els Fitxers, haurà de ser expressament i prèviament autoritzada pel DPD.  
g) Un cop retirats els Suports de la seva activitat per obsolescència, error o per un altre motiu, 
seran físicament destruïts a fi de garantir que els seus continguts puguin ser recuperats.  
h) Quan com a conseqüència d’operacions de manteniment, els Suports hagin de sortir fora 
dels locals en els què es troben ubicats els Fitxers, s’adoptaran les mesures de seguretat 
necessàries per impedir qualsevol recuperació indeguda de la informació emmagatzemada 
en aquests Suports. 
i) S'haurà de mantenir un sistema de registre d'entrades i sortides on es guardaran els 
formularis d'entrades i de sortides de Suports, amb indicació de tipus de Suport, data i hora, 
emissor, nombre de Suports, tipus d'informació que contenen, forma d'enviament, 
destinatari, o persona responsable de la recepció que haurà d'estar degudament autoritzada.  
Tot lo anterior serà aplicable igualment als Fitxers i tractaments no automatitzats. 

 
7 PROCEDIMENTS DE COPIES DE SEGURETAT I RECUPERACIÓ DE DADES  
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S’ha de conservar una Còpia de seguretat de les Dades i dels procediments de recuperació d’aquestes 
Dades, utilitzant elements que garanteixin la integritat i recuperació de la informació, de forma que 
sigui possible la seva recuperació.  
 
Com mesura de seguretat encaminada a garantir la integritat i disponibilitat de les Dades, és 
fonamental l'existència d'uns procediments de Còpies de seguretat i de recuperació que, en cas 
d'error o avaria del sistema informàtic, permetin recuperar i si s’escau reconstruir les Dades de 
caràcter personal dels Fitxers.  
 

a) Es realitzarà periòdicament una Còpia de seguretat dels Fitxers, per tal de poder reocupar-
los en cas d'errors o avaries.  
b) Les Còpies de seguretat s’hauran d'executar amb una periodicitat mínima setmanal, 
excepte quan no s'hagi produït cap actualització de les Dades.  
c) Per als supòsits d'error o avaria que produeixin una pèrdua total o parcial de les Dades 
personals que incorporen els Fitxers, existirà un procediment informàtic o manual que, 
partint de l'última còpia de seguretat i del registre de les operacions realitzades des del 
moment de la còpia, reconstrueixi les Dades dels Fitxers a l'estat que es trobaven en el 
moment de l'error o avaria.  
d) El Responsable de Seguretat s'encarregarà de verificar cada sis mesos la correcta aplicació 
dels procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les Dades. Els 
procediments establerts per a la realització de còpies de seguretat i per a la recuperació de 
les Dades garantiran la seguretat de les Dades de caràcter personal i la seva reconstrucció en 
l’estat en què es trobaven en el moment de produir-se la pèrdua, destrucció o incidència.  

 
S’adjunta com Annex VII al present Document de Seguretat, el procediment de Còpies de seguretat i 
recuperació.  
 
8 FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL  
 

Aquest Document de Seguretat serà notificat i posat a disposició del personal autoritzat a accedir a 
Fitxers el primer dia d’inici de la prestació dels seus serveis, així com cada vegada que es realitzi una 
actualització del mateix.  Així mateix, en prova de notificació i coneixement de l’existència i dels 
continguts del Document de Seguretat es recollirà la signatura de l’esmentat personal en el 
document que s’adjunta a aquest Document de Seguretat com Annex VIII. 
 
El personal, sigui propi del TECNOCAMPUS o aliè, només podrà accedir a les Dades de caràcter 
personal que necessiti per a l’exercici de les seves funcions. A partir del moment del cessament o 
canvi de lloc de treball es donarà de baixa a l’Usuari corresponent de manera que no li sigui possible 
accedir a les Dades del Fitxer. 
 
Tot el personal que accedeixi a les Dades de caràcter personal està obligat a conèixer i observar les 
mesures, normes, procediments, regles i estàndards que afectin a les funcions que desenvolupa.  
Constitueix una obligació del personal notificar al Responsable de Seguretat les incidències de 
seguretat de les quals tinguin coneixement respecte als recursos protegits, segons els procediments 
i formularis establerts en aquest Document de Seguretat.  
 
Totes les persones hauran de guardar el degut secret i confidencialitat sobre les Dades de caràcter 
personal que coneguin en el desenvolupament del seu treball.  
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El personal que realitzi treballs que no impliquin el tractament de Dades de caràcter personal tindran 
limitat l’accés a aquestes Dades, als suports que els continguin, o als recursos del sistema 
d’informació. 
 
Quan es tracti de personal aliè, el contracte de prestació de serveis recollirà expressament la 
prohibició d’accedir a les Dades de caràcter personal i l’obligació de secret respecte d’aquelles Dades 
que hagués pogut conèixer durant la prestació del servei.   
 
Aquesta normativa afecta les següents categories de personal:  
 

a) Responsable del tractament. Com persona jurídica que, a través dels seus òrgans de 
direcció, decideix sobre la finalitat, contingut, i ús dels Fitxers.  
b) DPD. Serà l'encarregat de coordinar i controlar les mesures organitzatives definides en el 
Document de Seguretat, així com coordinar i controlar el compliment de les obligacions 
relatives al deure informació, consentiment, exercici de drets, deure secret i formació del 
personal. En qualsevol cas, complirà les indicacions del Responsable del tractament. 
D'aquesta manera, tots aquells aspectes, prevists en el Reglament hauran de ser supervisats 
per el DPD. Aquesta delegació de funcions o nomenament no suposa una delegació de 
responsabilitat que correspon al Responsable del tractament.  
c) Administradors del sistema o personal informàtic, la missió dels quals és administrar i 
mantenir l'entorn operatiu dels Fitxers.  
d) Usuaris, és a dir, tot el personal que habitualment utilitza el sistema informàtic amb accés 
als Fitxers.  

 
Aquest document és d'obligat compliment per a tot el personal amb accés als Fitxers que continguin 
Dades de caràcter personal.  
 
El TecnoCampus ha establert un procediment d’informació als Usuaris, on reconeixen i accepten les 
funcions i obligacions respecte al tractament de Dades de caràcter personals que recull el present 
Document de Seguretat.  
 
Existeix un document d’acceptació de les mesures de seguretat que es descriuen en aquest 
Document de Seguretat per part dels empleats del TECNOCAMPUS. Als professors associats també 
se’ls informarà sobre el contingut d’aquest Document de Seguretat, i se’n deixarà constància en el 
document d’acollida. 
 
5.1 Requisits legals per al tractament de la informació  
 
Condicions que s’han de donar per poder iniciar la recollida de dades de persones  
(1) Qualitat de les dades i licitud del tractament 
Les Dades de caràcter personal només es podran recollir per al seu tractament, així com sotmetre’ls 
a aquest tractament, quan siguin:  
a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.  

El tractament només és lícit si es compleix, almenys, una de les condicions següents:  
(i) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per 

a una o diverses finalitats específiques. Si el tractament es basa en el consentiment de 
l'interessat, el responsable ha de poder demostrar que l’interessat hi va consentir. 

(ii) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per 
aplicar mesures precontractuals a petició seva.  

(iii) El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament.  
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(iv) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona 
física.  

(v) El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici 
de poders públics conferits al responsable del tractament.  

(vi) El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel Responsable del 
tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les 
llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen la protecció de dades personals, e 

b) Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals 
es tracten.  

c) Pertinents: Només es poden tractar les Dades que pertanyin legalment a un Fitxer que compleixi 
les condicions de legalitat i legitimació per al seu tractament.  

d) Proporcionals i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es recullen.  
 

(2) Finalitat concreta abans de procedir a la recollida  
Les Dades han de ser recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no 
s’han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats. D'acord amb l'article 89, apartat 1 
del Reglament, el tractament posterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, 
amb finalitats de recerca científica i històrica o amb finalitats estadístiques no es considera 
incompatible amb les finalitats inicials.  
 
(3) Exactitud de la informació continguda en les dades  
Les Dades de caràcter personal seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb 
veracitat a la situació actual de l’Interessat.  
(4) Substitució directa en cas d’inexactitud  
Si les Dades de caràcter personal registrades fossin inexactes, en tot o en part, o incompletes, seran 
cancel·lades i substituïdes d’ofici per les corresponents dades rectificades o completades.  
 
(5) Cancel·lació quan s’hagi acabat l’objecte que va fer precisa la seva recollida.  
Les Dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents 
per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptades o registrades.  
 
(6) Conservació 
Les Dades de caràcter personal seran conservades de manera que permetin identificar els interessats 
durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals. Les 
Dades es poden conservar durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb 
finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats 
estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1 del Reglament, sens perjudici de l’aplicació 
de les mesures tècniques i organitzatives adequades que imposa aquest Reglament amb la finalitat 
de protegir els drets i les llibertats de l'interessat.  
 
A continuació s’indica durant quan de temps s’han de guardar determinades Dades: 

i) Exàmens: 2 anys des de la data de celebració de l’examen, 
ii) Currículums Vitae: 3 anys des de la data en què s’ha rebut el CV al TECNOCAMPUS, 
iii) Butlletes o formulari de consentiment: 3 anys o mentre duri la relació amb l’Interessat (el 

que sigui més llarg), 
iv) Expedients acadèmics: S’han de guardar indefinidament. 

Les Dades es destruiran utilitzant mètodes segurs i que en certifiquin la seva destrucció. 
 
Dret d’ informació del afectat en la recollida de dades  
(1) Manera en què cal informar quan les Dades siguin sol·licitades a l’Interessat: 
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Abans de demanar les Dades de caràcter personal, s’ha d’informar a l’Interessat d’acord amb les 
següents condicions: 

(a) Fer esment exprés de l’existència d’un Fitxer o d’un tractament de Dades de caràcter 
personal legal i legítim.  
(b) Explicar clarament la finalitat de la recollida de les Dades de caràcter personal.  
(c) Identificar o esmentar els destinataris de la informació.  
(b) Informar del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta de l’afectat a les preguntes 
que se li formulin.  
(c) Informar de les conseqüències de l’obtenció de les Dades i també si es nega a donar-
les. 
(d) Informar de la possibilitat d’exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició i la forma en com ha de fer-ho, així com a on ha de dirigir-se per poder exercitar-lo.  
(e) Informar de la identitat i direcció del DPD, si escau, del seu representant.  
Quan s’utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida, figuraran en els mateixos, en 
forma clarament llegible, els advertiments al que es refereix l’apartat anterior.  
 

(2) Quan les Dades de caràcter personal no hagin estat recaptades de l’Afectat 
 L’Afectat haurà de ser informat per el Responsable del tractament o el seu representant, dins 

dels tres mesos següents al moment del registre de les dades, tret que ja hagués estat informat 
amb anterioritat, del contingut del tractament, així com de la procedència de les dades.  

 
5.2 Obligació de sol·licitar el consentiment de l’interessat  
El tractament de les Dades de caràcter personal requereix el Consentiment inequívoc de l’Interessat, 
llevat que la llei disposi una altra cosa.  
Si el Consentiment de l'interessat es dóna en el context d'una declaració escrita que també es refereix 
a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment s’ha de presentar de manera que es distingeixi 
clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible, de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i 
senzill. 
 
L'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment 
no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada. Se n’ha d’informar 
l’interessat, abans que doni el consentiment. Ha de ser tan fàcil donar el consentiment com retirar-
lo.  
 
En avaluar si el consentiment s'ha donat lliurement, cal tenir en compte al màxim possible si 
l'execució d'un contracte, inclosa la prestació d'un servei, està supeditada al consentiment al 
tractament de dades personals que no són necessàries per executar aquest contracte. 
 
No caldrà el Consentiment de l’Interessat: 
(1) Quan les Dades de caràcter personal es recullin per l’exercici de les funcions pròpies de les 

Administracions Públiques en l’àmbit de les seves competències; 
(2) Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negocis, laboral o 

administrativa i siguin necessàries per el seu manteniment o compliment; 
(3) Quan el tractament de les dades tingui per finalitat protegir un interès vital del interessat, és a 

dir quan aquest tractament sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics, la 
prestació d’assistència sanitària o de tractaments mèdics o la gestió de serveis sanitaris, sempre 
que el tractament de Dades, l’efectuï un professional subjecte al secret professional; o  

(4) Quan les Dades figurin en Fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per la 
satisfacció de l’interès legítim perseguit pel Responsable del tractament o per el tercer a qui es 
comuniquin les dades, sempre que no vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de 
l’interessat.  
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El Consentiment podrà ser revocat quan hi hagi una causa justificada per fer-ho i no se li atribueixin 
efectes retroactius.   
 
En els casos en què no sigui necessari el Consentiment de l’interessat per al tractament de les Dades 
de caràcter personal, i sempre que una llei no disposi el contrari, aquest pot oposar-se al seu 
tractament quan hi hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta. En 
aquest supòsit, el Responsable del tractament ha d’excloure del tractament les Dades relatives a 
l’interessat. 
 
5.3 La comunicació de dades  
 
Les Dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a un tercer 
per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legitimes del cedent i del 
cessionari amb el previ Consentiment de l’interessat. 
 
El consentiment exigit en l’apartat anterior no serà necessari:  
(1) Quan la cessió estigui autoritzada en una llei.  
(2) Quan es tracti de dades recollides de Fonts accessibles al públic.  
(3) Quan el tractament respongui a la lliure i legitima acceptació d’una relació jurídica el 

desenvolupament, compliment i control del qual impliqui necessàriament la connexió de 
l’esmentat tractament amb Fitxers de tercers. En aquest cas la comunicació només serà legitima 
quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.  

(4) Quan la comunicació que hagi d’efectuar-se tingui per destinatari al Defensor del Poble, el 
Ministeri Fiscal, els Jutges o Tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que 
tingui atribuïdes. Tampoc serà precís el consentiment quan la comunicació tingui com a 
destinatari a institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al Defensor del Poble o al 
Tribunal de Comptes.  

(5) Quan la cessió es produeixi entre Administracions Públiques i tingui per objecte el tractament 
posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.  

(6) Quan la cessió de les Dades de caràcter personal relatiu a la salut sigui necessària per solucionar 
una urgència que requereixi accedir a un Fitxer o per realitzar els estudis epidemiològics en els 
termes establerts en la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.   

 
Serà nul el consentiment per a la comunicació de les Dades de caràcter personal a un tercer quan la 
informació que es faciliti al interessat no li permeti conèixer la finalitat a que es destinaran les dades 
la comunicació de les quals s’autoritza o el tipus d’activitat d’aquell a qui es pretén comunicar.  
 
El Consentiment per la comunicació de les dades de caràcter personal té també caràcter revocable.  
 
Aquell a qui es comuniqui les dades de caràcter personal s’obliga, pel sol fet de la comunicació, a la 
observança del Reglament i les disposicions legals aplicables. 
 
5.4 Accés a les dades per compte de Tercers  
 
D’acord amb l’article 28 del Reglament, quan s’ha de fer un tractament per compte d'un responsable 
del tractament, s’ha d’escollir únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar 
les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament de Dades sigui 
conforme als requisits del Reglament i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.  
L'encarregat del tractament no ha de recórrer a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per 
escrit, específica o general, del responsable.  
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El tractament efectuat per l'encarregat s’ha de regir per un contracte o per un altre acte jurídic 
conforme a dret. Aquest contracte ha de vincular l'encarregat respecte del responsable i ha d’establir 
l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, així com el tipus de dades personals i 
categories d'interessats i les obligacions i els drets del responsable.  
 
5.5 La seguretat de les dades  
El Responsable del tractament, i els encarregats del tractament, hauran d’adoptar les mesures 
d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixi la seguretat de les Dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat 
de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja 
provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. 
 
5.6 Drets de l’interessat  

 
El responsable del tractament ha de prendre les mesures oportunes per facilitar a l'interessat tota la 
informació que indica al següent apartat 8,6,1, així com qualsevol comunicació d’acord amb els 
articles 15 a 22 i 34 pel que fa al tractament, d’una manera  concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil 
accés, amb un llenguatge clar i senzill. La informació s’ha de facilitar per escrit o per altres mitjans, 
inclosos, si escau, per mitjans electrònics. Si l’interessat ho sol·licita, la informació es pot facilitar 
verbalment. 
 
5.6.1 Informació i accés a les dades personals 
 
Quan les dades personals que fan referència a l’interessat, s’obtenen del mateix interessat, en el 
moment de recollir-les el Responsable del tractament li ha de facilitar la informació indicada a 
continuació:  
 

a) La identitat i les dades de contacte del responsable,  
b) Les dades de contacte del DPD, si escau,  
c) Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del 
tractament, 
d) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau,   
f) Lla intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, si s’escau.  

 
A més de la informació esmentada , en el moment d’obtenir les dades personals el Responsable del 
tractament ha de facilitar a l'interessat la informació següent, necessària per garantir un tractament 
de dades lleial i transparent:  
 

a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals. Si això no és possible, els 
criteris utilitzats per determinar aquest termini.  
b) El dret a sol·licitar al Responsable del tractament l'accés a les Dades personals relatives a 
l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així 
com el dret a la portabilitat de les dades.  
c) L’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti 
la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.  
d) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.  
e) Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o bé un requisit 
necessari per subscriure un contracte, així com si l'interessat està obligat a facilitar les dades 
persona les. 
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Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, el responsable del tractament li ha de 
facilitar la informació següent:  
 

a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.  
b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si n’hi ha.  
c) Les finalitats i els tractaments a què es destinen les dades personals i la base jurídica del 
tractament.  
d) Les categories de dades personals que es tracten.  
e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.  
f) Si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional. 

 
El Responsable del tractament ha de facilitar la informació esmentada als apartats anteriors:  
 

a) Dins d'un termini raonable i com a màxim al cap d’un mes, una vegada obtingudes les 
dades personals, tenint en compte les circumstàncies específiques en què es tracten 
aquestes dades.  
b) Si les Dades personals s’han d'utilitzar per comunicar-se amb l'interessat, com a màxim en 
el moment de la primera comunicació.  
c) Si està previst comunicar-les a un altre destinatari, a com a màxim en el moment en què 
les dades personals es comuniquen per primera vegada. 

L'interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant Dades 
personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes Dades i a la informació següent:  
 

a) Les finalitats del tractament.  
b) Les categories de dades personals de què es tracta.  
c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran 
les dades personals, en particular destinataris en tercers països o en organitzacions 
internacionals.  
d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible, els criteris 
utilitzats per determinar aquest termini.  
e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a 
l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així 
com el dret a la portabilitat de les dades.  
f) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.  
g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible 
sobre el seu origen.  
h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i com a mínim en 
aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la 
importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l'interessat.  

 
Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat 
té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència. 
 
El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les Dades personals objecte de tractament. 
Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el responsable té dret a percebre un cànon 
raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans 
electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faci d'una altra manera, la informació s’ha de facilitar en 
un format electrònic d'ús comú. 
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5.6.2 Drets de rectificació i supressió 
 
L'interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les Dades personals 
inexactes que l’afecten, sense dilació indeguda. Tenint en compte les finalitats del tractament, 
l'interessat té dret que es completin les Dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una 
declaració addicional.  
 
L'interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament, sense dilació indeguda, la supressió de 
les Dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir sense dilació indeguda, quan hi 
concorre alguna de les circumstàncies següents:  
 
a) Les Dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser 
recollides o tractades d’una altra manera.  
b) L'interessat retira el Consentiment en què es basa el tractament, i aquest consentiment no es basa 
en un altre fonament jurídic.  
c) L'interessat s'oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament  
d) Les Dades personals s’han tractat il·lícitament.  
e) Les Dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal a la qual està subjecte el 
responsable del tractament.  
 
5.6.3 Dret a la limitació del tractament 
 
L'interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, 
si es compleix alguna de les condicions següents:  
 

a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al 
responsable verificar-ne l'exactitud.  
b) El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc 
de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.  
c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però 
l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.  
d) L'interessat s'ha oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del 
responsable prevalen sobre els de l'interessat.  

 
Quan el tractament de dades personals s'ha limitat, amb excepció de la seva conservació, aquestes 
Dades només es poden tractar amb el Consentiment de l'interessat, o per formular, exercir o 
defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons 
d'interès públic. 
 
5.6.4 Dret d’oposició 
 
Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se que les Dades 
personals que l’afecten siguin objecte d'un tractament. El Responsable del tractament ha de deixar 
de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament 
que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, 
l’exercici o la defensa de reclamacions.  
 
Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, l'interessat té dret a 
oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l'elaboració de 
perfils relacionada amb el màrqueting esmentat. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb 



  DOCUMENT DE SEGURETAT 
  
  

24 
 

finalitats de màrqueting directe, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes 
finalitats.  
 
En el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret d’oposició s’ha d’esmentar 
explícitament a l'interessat i s’ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.  
 
5.6.5 Dades especialment protegides 
 
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 16 de la Constitució, ningú no pot ser obligat a 
declarar sobre la seva ideologia, religió o creences. Quan en relació amb aquestes dades es procedeixi 
a recollir el Consentiment a què es refereix l’apartat següent, s’ha d’advertir l’Interessat respecte al 
seu dret a no donar-lo. Només amb el Consentiment exprés i per escrit de l’interessat poden ser 
objecte de tractament les Dades de caràcter personal que revelin la ideologia, l’afiliació sindical, la 
religió i les creences. Les Dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i 
a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així 
ho disposi una llei o l’Afectat hi consenti expressament. Queden prohibits els fitxers creats amb la 
finalitat exclusiva d’emmagatzemar dades de caràcter personal que revelin la ideologia, l’afiliació 
sindical, la religió, les creences, l’origen racial o ètnic, o la vida sexual. 
 
9. REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT 
 
D’acord amb l’article 30 del Reglament, el TECNOCAMPUS portarà un registre de les activitats de 
tractament efectuades sota la seva responsabilitat.  Aquest registre contindrà tota la informació 
següent:  
 

a)  El nom i les dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades.  
b)  Les finalitats del tractament  
c)  Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.  
d)  Les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les Dades 
personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.  
e)  Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització internacional.  
f)  Si és possible, els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.  
g)  Si és possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat aplicades,  tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la 
naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, que inclouran, entre d’altres: 
 

1) La pseudonimització i el xifrat de Dades personals.  
2) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i dels serveis de tractament.  
3) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les Dades personals de manera 
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.  
4) Un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament. 
Els registres constaran per escrit, inclòs en format electrònic. 

 
10. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES: PROCEDIMENTS DE NOTIFICACIÓ, GESTIÓ I RESPOSTA 

DAVANT LES INCIDÈNCIES  
 
Una incidència és qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar la seguretat de les Dades, així com 
qualsevol modificació que es produeixi en qualsevol lloc on es tractin les Dades (per exemple, canvi 
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de software, dispositius, incorporació de personal, modificació de responsabilitats, assignació de 
noves tasques, etc.). 
 
El TecnoCampus ha pres les següents mesures respecte al registre d'Incidències:  
 

a) Disposa de una eina informàtica de notificació, gestió i registre d’Incidències que permet 
el seguiment d'aquestes i permet també crear un tipus d'incidència (problema, tasca, 
documentació, acta, incidència).  
b) Qualsevol Usuari que tingui coneixement d'una incidència que comporti risc per a la 
seguretat de les Dades de caràcter personals, és responsable de posar-ho en coneixement 
del Responsable de Seguretat. El coneixement i la no notificació d'una Incidència serà 
considerat com una falta contra la seguretat dels Fitxers per part d'aquest Usuari. En cas 
d’incidència, l’Usuari haurà de complimentar el formulari adjunt a aquest Document de 
Seguretat com a Annex X. Aquesta comunicació s’haurà de fer de manera immediata, i en tot 
cas dins del termini d’un dia des del moment en que es tingui coneixement de la Incidència. 
c) L’aplicatiu sobre Incidències registra les següents dades: Codi de la incidència, data d’alta 
de la incidència, persona que crea la incidència, persona a la que s’assigna la resolució de la 
incidència, tipus d’incidència, prioritat, descripció de la Incidència, estat de la Incidència 
(Oberta / Tancada), resolució de la Incidència, i les activitats relacionades amb la Incidència 
(Procediments per resoldre la Incidència)  

 
El TecnoCampus, ha de tenir constància de quantes Incidències de seguretat es produeixin sobre les 
dades dels Fitxers que tracta, i a aquest efecte , a continuació, descriu de forma merament 
exemplificativa i sense ànim de delimitar-les, una llista de les que haurien de ser inexcusablement 
registrades, que podrà ser ampliada amb altre tipus d'Incidències que poguessin haver quedat 
omeses:  

• Incidències que afectin a la identificació i autenticació dels Usuaris:  
Pèrdua de confidencialitat de les contrasenyes  
Períodes de desactivació de les eines de seguretat.  

• Incidències que afectin als drets d'accés a les Dades:  
Revisió o coneixement d'intents fallits d'accessos i accessos fora d'hores d'oficina.  
Comunicació dels usuaris de sospites que algú ha suplantat la seva personalitat.  
Detecció de punts d'accés desatesos i sense protecció de pantalla activada.  
Detecció de contrasenyes escrites en els llocs de treball.  

• Incidències que afectin a la gestió de suports:  
Comunicació de pèrdua de suports.  
Comunicació de localització de suports en llocs inadequats.  
Errors de contingut en suports rebuts.  

• Incidències que afectin als procediments de còpies de salvaguarda i recuperació, com errors 
en els processos de realització de còpies de salvaguarda 

• Qualsevol altra incidència observada com a conseqüència del compliment dels controls i 
mesures de seguretat definits en el present document de seguretat.  

 
Quan la Violació de la seguretat de les dades personals pot comportar un alt risc per als drets i les 
llibertats de les persones físiques, el Responsable del tractament l’ha de comunicar a l'interessat 
sense dilació indeguda. 
 
Actes que queden prohibits:  

(1) Crear fitxers de Dades personals sense l’autorització del DPD.  
(2) Creuar informació relativa a dades de diferents fitxers o serveis amb la finalitat d’establir 

perfils de personalitat sense l’autorització expressa del DPD.  
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(3) Qualsevol altre activitat expressament prohibida en aquest Document o en les normes 
sobre protecció de dades personals.  

(4) Tractar Dades de caràcter personal dins o fora de l’àmbit de tractament de 
TECNOCAMPUS fins i tot de forma verbal, sense comptar amb la deguda autorització.  
 

11. ACCÉS A INTERNET i ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC  
Internet s'ha consolidat com un dels mitjans més utilitzats per a l'accés i transmissió de dades, ja sigui 
per mitjà de navegació per la xarxa, correu electrònic, o per sistemes de transferència de fitxers. Per 
tant, la visualització, i l'entrada i sortida de dades a través de la xarxa, mereix un tractament específic 
donades les seves particularitats i els riscos que comporta, tenint en compte la seva especial 
vulnerabilitat.  
 
11.1. Correu Electrònic  
 
1. El sistema informàtic, la xarxa corporativa i els terminals (PC i portàtil) emprats per cada Usuari 
son propietat del TecnoCampus. 
 
2. Cap missatge de correu electrònic enviat des de la xarxa del TecnoCampus o internament entre 
terminals de la xarxa corporativa del TecnoCampus serà considerat com a privat. En cas de que 
s’accedeixi al correu electrònic del TecnoCampus des de dispositiu externs es prendran les mesures 
de seguretat adequades per garantir-ne la confidencialitat. 
 
En cas de que existís una sospita prou fonamentada, i prèvia consulta al Comitè d’Empresa i sempre 
segons el conveni laboral vigent en cada moment, Tecnocampus es reserva el dret de revisar els 
missatges de correu electrònic dels Usuaris de la xarxa corporativa i els arxius del servidor, per tal de 
comprovar el compliment d’aquestes normes de seguretat sobre les Dades de caràcter personal i de 
prevenir activitats que puguin afectar el TecnoCampus com a responsable del tractament. Aquesta 
revisió serà supervisada pel DPD i es realitzarà sota el principi casuístic (cas a cas), sota el principi de 
bona fe (actuar amb preavís i en benefici del patrimoni empresarial) i sota el principi de garantia 
(respectant la dignitat del treballador).  
 
3. Es guardaran còpies de seguretat de tots els correus electrònics que involucrin entrades o sortides 
de Dades de caràcter personal, en directoris protegits i sota el control del DPD. 
 
4. Qualsevol Fitxer introduït en la xarxa corporativa del TecnoCampusS o en el terminal de l’usuari 
mitjançant missatges de correu electrònic que provinguin de xarxes externes haurà de complir els 
requisits establerts en les normes establertes en aquest Document de Seguretat i, especialment, 
aquelles que fan referència a la propietat intel·lectual i industrial i al control de virus.  
 

11.2. Accés a Internet  
 
1. L’accés a debat en temps real (xats, Messenger, Skype) és especialment arriscat, ja que facilita la 
instal·lació d’utilitats que permeten accessos no autoritzats al sistema, per la qual cosa el seu ús 
queda especialment restringit a l’àmbit estrictament professional.  
 
2. En cas de que existís una sospita prou fonamentada, TECNOCAMPUS es reserva el dret de 
monitoritzar i de comprovar, qualsevol sessió d’accés a Internet iniciada per un usuari de la xarxa 
corporativa, sempre respectant els límits establerts per el Conveni laboral aplicable en cada moment. 
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12. CONTROLS INTERNS  
 
Per verificar el compliment del que disposa aquest Document de Seguretat es realitzaran controls 
interns periòdic, de manera que es pugui detectar i corregir qualsevol anomalia. Aquests controls 
s’iniciaran d’ofici, per part del DPD, i s’hauran de realitzar amb una freqüència mínima d’una vegada 
a l’any. 
 
Entre altres qüestions, el DPD haurà de comprovar que la llista d’Usuaris autoritzats es correspon a 
la llista d’Usuaris realment autoritzats per accedir als Fitxers. El DPD també analitzarà la informació 
registrada en el registre d’incidències, i prendrà les mesures oportunes. 
Igualment, la realització de l'auditoria periòdica permet verificar si els controls establerts a través de 
les mesures de seguretat són efectius i si és possible garantir la integritat, confidencialitat i 
disponibilitat de les Dades de caràcter personal. 
 
Igualment, permet garantir que el TecnoCampus compleix amb allò que demana el Reglament de 
cara a una possible inspecció de les autoritats competents. 
 
En interès a la implantació de les mesures de seguretat per els Fitxers que continguin Dades de 
caràcter personal, el Responsable de seguretat haurà d’analitzar la seva situació actual i adoptar les 
mesures necessàries per què totes i cadascuna de les normes establertes en el present Document de 
Seguretat siguin implementades en tots els seus aspectes.  
 
En el cas que alguna de les normes o procediments establerts en el Document de Seguretat no 
s’estiguin aplicant o s’estiguin aplicant de forma inadequada, el DPD establirà un pla i un calendari 
per la seva correcta implementació. En aquest cas adoptarà les mesures d’urgència necessàries per 
a que, fins que les normes o procediments no estiguin implementats, no existeix cap risc per les Dades 
de caràcter personal continguts en els Fitxers objectes de protecció.  
 
En el cas que sigui necessària la realització de proves per verificar la implementació de les mesures 
de seguretat, aquestes proves no es realitzaran amb dades reals. Si aquestes proves es realitzessin 
amb dades reals en tot cas es garantiria la seguretat dels mateixos en funció del seu nivell de 
seguretat.  
 
El procés de implementació tindrà les següents fases:  

(a) Anàlisis de les mesures de seguretat actuals per assegurar la seva adequació al Document de 
Seguretat;  

(b) Implementació de les mesures o correccions necessàries, en el seu cas.  
(c) Difusió entre el personal de TECNOCAMPUS de la informació sobre les seves obligacions i 

deures en matèria de dades de caràcter personal, en funció de les seves responsabilitats.  
(d)  

13. PROCEDIMENTS DE REVISIÓ 
 
Aquest Document de seguretat podrà ser modificat per el Responsable del tractament amb la 
periodicitat que estimi pertinent. A la vegada, el Responsable del tractament comunicarà les 
modificacions al personal que pugui veure’s afectat.  
 
Aquest Document s’haurà de mantenir en tot moment actualitzat i s’haurà de revisar sempre que es 
produeixin canvis rellevants en el sistema d’informació, en el contingut de la informació inclosa en 
els fitxers, com a conseqüència dels controls periòdics realitzats o en cas de modificació de la 
normativa aplicable. En tot cas s’entendrà com a canvi rellevant quan aquest canvi pugui repercutir 
en el compliment de les mesures de seguretat implantades.  
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A l’Annex XII d’aquest Document, que s’actualitzarà cada cop que es aquest Document es modifiqui, 
es deixa constància de les modificacions introduïdes en el mateix. 
 
14. CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DEL DOCUMENT DE SEGURETAT   
 
L'incompliment de les obligacions i mesures de seguretat establertes en el present Document de 
Seguretat pel personal afectat, podrà ser constitutiva d’una falta disciplinària i podrà ser sancionat 
conforme al previst en la normativa laboral aplicable i el conveni laboral. 
 

DATA D’ ACTUALIZACIÓ 
DEL DOCUMENT DE SEGURETAT:  

 
   [*] 2018 
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ANNEX I 
 

FITXERS  
 

Fitxers  
 
1. Agenda Compartida  
2. Ajuts Beques Concursos Premis i Subvencions 
3. Autenticació i Identificació  
4. Comunicació i Premsa 
5. Crai Biblioteca  
6. Emprenedors i Incubadora 
7. Estudis Internacionals 
8. Gestió Acadèmica de l'Estudiant 
9. Gestió Econòmica de l'Estudiant 
10. Gestió Econòmica de proveïdors i clients 
11. Històric de Relacions TECNOCAMPUS 
12. Impagats 
13. Llista de Distribució 
14. Pràctiques i Borsa de Treball 
15. Preinscripció inscripció i matriculació d'estudiants 
16. Recerca Projectes i Grups de Discussió 
17. Recursos Humans Dades Econòmiques 
18. Recursos Humans Dades Personals 
19. Registre d'Entrada i Sortida de Correspondència 
20. Registres Legals 
21. Suggeriments i Reclamacions 
22. Vida Universitària 
23. Videovigilància 
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Nom del Fitxer Annex Estat 

Agenda Compartida 1  Actiu 
Ajuts Beques Concursos Premis i 
Subvencions 

2  Actiu  

Autenticació i Identificació 3  Actiu 
Comunicació i Premsa 4  Actiu 
Crai Biblioteca 5  Actiu 
Emprenedors i Incubadora 6  Actiu 
Estudis Internacionals 7  Actiu 
Gestió Acadèmica de l'Estudiant 8  Actiu 
Gestió Econòmica de l'Estudiant 9  Actiu 
Gestió Econòmica 10  Actiu 
Històric de Relacions 
TECNOCAMPUS 

11  Actiu 

Impagats 12  Actiu 
Llista de Distribució 13  Actiu 
Pràctiques i Borsa de Treball 14  Actiu 
Preinscripció inscripció i 
matriculació d'estudiants 

15  Actiu 

Recerca Projectes i Grups de 
Discussió 

16  Actiu 

Recursos Humans Dades 
Econòmiques 

17  Actiu 

Recursos Humans Dades Personals 18  Actiu 
Registre d'Entrada i Sortida de 
Correspondència 

19  Actiu 

Registres Legals 20  Actiu 
Suggeriments i Reclamacions 21  Actiu 
Vida Universitària 22  Actiu 
Videovigilància 23  Actiu 
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1 Agenda Compartida 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer AGENDA COMPARTIDA 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: PERSONES RELACIONADES AMB 
L'ACTIVITAT PRÒPIA 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ DEL CALENDARI I DADES DE 

L'AGENDA COMPARTIDA DE CONTACTES. 
TRACTAMENT DE DADES 
PER LES ACTIVITATS REALITZADES. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL o DE FONTS 
ACCESSIBLES AL PÚBLIC 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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2 Ajuts Beques Concursos Premis i Subvencions 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer AJUTS, BEQUES, CONCURSOS, PREMIS I 
SUBVENCIONS. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS, PERSONES AFECTADES PER 
SUBVENCIONS, AJUTS, BEQUES, PREMIS I 
CONCURSOS. 

Cessions: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN MATÈRIA 
D’UNIVERSITATS  

Finalitat: GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ D'AJUTS, BEQUES, 
CONCURSOS, PREMIS I SUBVENCIONS. 
TRACTAMENT DE DADES PER A LA PETICIÓ O 
JUSTIFICACIÓ 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS DE 
L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: • ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES 
• SALUT 
• DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 



  DOCUMENT DE SEGURETAT 
  
  

33 
 

3 Autenticació i Identificació d’usuaris 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer AUTENTICACIÓ I IDENTIFICACIÓ 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
REPRESENTANTS LEGALS 
AUTORITZADOR PATERN PER MENORS DE 
14 ANYS 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ DE DADES D'ACCÉS A XARXES TIC I 

INTERNET (ENTORN, CARPETES, 
APLICACIONS, FITXERS, GOOGLE 
APPS, WIFI, INTRANET, E-MAIL, IP, 
CERTIFICAT DIGITAL, SOCIAL MEDIA, ETC.). 
PERMISOS D'ACCÉS I LIMITACIONS D'ÚS. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• SIGNATURA O EMPREMTES 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• IDENTIFICADORS, PASSWORDS. 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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4 Comunicació i Premsa 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer COMUNICACIÓ I PREMSA 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: PERSONES QUE FIGUREN EN COMUNICATS I 
DOCUMENTACIÓ DE COMUNICACIÓ I PREMSA. 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ USUARIS DE COMUNICACIÓ, 

PUBLICACIONS CORPORATIVES I PREMSA, 
NOMS I ADRECES I IMATGES 
RELACIONADES AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ. 
TRACTAMENT DE DADES PER A LES ACTIVITATS 
REALITZADES. 

Tipus: PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
DE REGISTRES PÚBLICS 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• INFORMACIÓ COMERCIAL 
• ACTIVITATS, ESPECIALITATS. 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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5 Crai Biblioteca 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer CRAI-BIBLIOTECA. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
DOCENTS, ESTUDIANTS I TERCERS QUE 
UTILITZEN LA BIBLIOTECA. 

Cessions: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA. 

Finalitat: GESTIÓ DE DADES D'USUARIS DE BIBLIOTECA I 
ACTIVITATS ADDICIONALS. SEGUIMENT DE 
PETICIONS I ACTIVITATS ADDICIONALS 

Tipus: ACTIVITATS ASSOCIATIVES, CULTURALS, 
RECREATIVES, ESPORTIVES I SOCIALS 
EDUCACIÓ 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• INFORMACIÓ COMERCIAL 
• CADUCITATS, ACTIVITATS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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6 Emprenedors i Incubadora 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer EMPRENEDORS I INCUBADORA. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
INTERESSATS, EMPRENEDORS I TERCERS 
RELACIONATS 

Cessions: ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT 
RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA, 
ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT 
RELACIONADES PER C 

Finalitat: GESTIÓ PRE-INCUBADORA D'ESTUDIANTS, 
INCUBADORA I SERVEI DE CREACIÓ D'EMPRESES 
DE LA  FUNDACIÓ. TRACTAMENT DE DADES DE 
TALENT NETWORK, INTERMEDIACIÓ AMB 
TERCERS I PLA D'EMPRESA. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
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• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• INFORMACIÓ COMERCIAL 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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7 Estudis Internacionals 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer ESTUDIS INTERNACIONALS 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
PERSONES QUE SOL·LICITEN LA INSCRIPCIÓ A 
D'ESTUDIS INTERNACIONALS 

Cessions: ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT 
RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA A 
L'INTERCANVI I 
AGÈNCIES ORGANITZADORES DE PROGRAMES 
INTERNACIONALS RE 

Finalitat: GESTIÓ DE DADES DE PROFESSORS I ESTUDIANTS 
QUE REALITZEN ESTUDIS I PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS. 
TRACTAMENT DE DADES REBUDES O ENVIADES, 
PER LES ACTIVITATS REALITZADES 

Tipus: EDUCACIÓ 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS DE 
L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES 
• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NÚMERO SS O MUTUALITATS 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
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• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 

Transferències: INTERNACIONAL; SI, Països UE. 
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8 Gestió Acadèmica de l'Estudiant 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer GESTIÓ ACADÈMICA DE L'ESTUDIANT 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: Avaluacions pels professors, gravació de 
pràctiques, entrevistes, altres centres. 

Cessions: Altres universitats amb competència en la 
matèria. 

Finalitat: Gestió acadèmica universitària i permanent, 
d'evolució, gravacions i avaluacions dels 
estudiants. tractament de dades per les 
activitats realitzades. 

Tipus: EDUCACIÓ 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES 
• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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9 Gestió Econòmica de l'Estudiant 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ESTUDIANT. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
PERSONES QUE SOL·LICITEN LA INSCRIPCIÓ A 
CURSOS FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA I 
PERMANENT 

Cessions: ALTRES ENTITATS FINANCERES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN MATÈRIA 
D’ UNIVERSITATS  

Finalitat: GESTIÓ ECONÒMICA DE LA FORMACIÓ 
UNIVERSITÀRIA I PERMANENT DE L'ESTUDIANT, 
FINANÇAMENT, 
PAGAMENT. TRACTAMENT DE DADES PER LES 
ACTIVITATS REALITZADES. 

Tipus: GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I 
ADMINISTRATIVA 
EDUCACIÓ 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT  LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NÚMERO SS O MUTUALITATS 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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10 Gestió Econòmica 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA DE PROVEïDORS I CLIENTS 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: CLIENTS I USUARIS 
PROVEÏDORS 

Cessions: ALTRES ENTITATS FINANCERES i  
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 

Finalitat: GESTIÓ COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA 
DE DADES DE PROVEÏDORS I CLIENTS PER 
COMPRES/VENDES, ALBARANS, FACTURES I 
TRESORERIA. TRACTAMENT DE DADES PER LES 
ACTIVITATS REALITZADES 

Tipus: GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I 
ADMINISTRATIVA 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS DE 
L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
• TRANSACCIONS DE BÉNS I SERVEIS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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11 Històric de Relacions TECNOCAMPUS 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer HISTÒRIC DE RELACIONS TECNOCAMPUS 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: PERSONES AMB ANTIGUES RELACIONS 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ DE PERSONES AMB RELACIÓ PRÈVIA 

AMB L'ENTITAT (ANTICS MEMBRES DELS 
SEGÜENTS 
COL·LECTIUS DEL TECNOCAMPUS: 
ESTUDIANTS, PERSONAL, COL·LABORADORS, 
CONSELLERS, MEMBRES D'ÒRGANS 
DE GOVERN). ENVIAMENT D'ACTIVITATS, 
INVITACIONS A ACTES PROPIS, INFORMACIÓ, 
REUNIONS 

Tipus: EDUCACIÓ 
UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• DETALLS DE L'OCUPACIÓ 
• INFORMACIÓ COMERCIAL 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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12 Impagats 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer IMPAGATS 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 
Mataró (08302) 

Col·lectius: PERSONES RELACIONADES AMB LA MOROSITAT 

Cessions: ENTITATS DEDICADES AL 
COMPLIMENT/INCOMPLIMENT 
D'OBLIGACIONS DINERÀRIES 

Finalitat: GESTIÓ MOROSOSITAT D'ESTUDIANTS A L'ÀREA 
ACADÈMICA I CLIENTS D'ALTRES ACTIVITATS 
COMPETÈNCIA DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
(TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT, CONVENIS, ...). TRACTAMENT 
DE DADES PER LA FINALITAT INDICADA. 

Tipus: COMPLIMENT/INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS 
DINERÀRIES 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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13 Llista de Distribució 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer LLISTA DE DISTRIBUCIÓ 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: SOL·LICITANTS 
PERSONES QUE SOL·LICITIN REBRE 
QUELCOM TIPUS D'INFORMACIÓ AMB 
AUTORITZACIÓ PATERNA PER MENORS DE 
14 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ DE L'ENVIAMENT DE INFORMACIÓ 

PRÒPIA DE LES DIVERSES ÀREES I SERVEIS. 
ENVIAMENT DE 
INFORMACIÓ PRÒPIA DE LES DIVERSES 
ÀREES I SERVEIS. 

Tipus: PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL  

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• INFORMACIÓ COMERCIAL 
• LLLISTA ACCEPTACIONS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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14 Pràctiques i Borsa de Treball 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer PRÀCTIQUES I BORSA DE TREBALL 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
ESTUDIANTS DE PRÀCTIQUES I TALLERS 
D'OCUPACIÓ I 
PERSONES D'EMPRESES QUE CAPTIN 
PRÀCTIQUES I DEMANDE 

Cessions: ORGANITZACIONS O PERSONES 
DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL 
RESPONSABLE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA, 
ORGANITZACIONS. 

Finalitat: GESTIONAR LA INTERMEDIACIÓ LABORAL 
ENTRE EL SOL·LICITANT DE PRÀCTIQUES O 
D'OCUPACIÓ I 
L'EMPRESA CONTRACTANT; GESTIÓ DE 
TALLERS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL. 
TRACTAMENT DE DADES PER LES 
ACTIVITATS REALITZADES 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT 
PROTEGIDES 
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• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NÚMERO SS O MUTUALITATS 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
• ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• DETALLS DE L'OCUPACIÓ 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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15 Preinscripció inscripció i matriculació d'estudiants 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer PREINSCRIPCIÓ, INSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ D'ESTUDIANTS. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: ESTUDIANTS 
PERSONES QUE SOL·LICITEN LA INSCRIPCIÓ 
A CURSOS FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA I 
PERMANENT. 

Cessions: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA. 

Finalitat: GESTIÓ DE DADES PER LA PREINSCRIPCIÓ, 
CONVALIDACIONS, INSCRIPCIÓ, 
MATRICULA I TARGETA 
ESTUDIANT, PER FORMACIÓ 
UNIVERSITÀRIA I PERMANENT. 
TRACTAMENT DE DADES PER LES 
ACTIVITATS REALITZADES. 

Tipus: EDUCACIÓ 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT 
PROTEGIDES 
• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
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• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• DETALLS DE L'OCUPACIÓ 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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16 Recerca Projectes i Grups de Discussió 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer RECERCA, PROJECTES I GRUPS DE DISCUSSIÓ 
Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, 

Mataró (08302)
Col·lectius: ESTUDIANTS 

PERSONAL DOCENT INTERN I EXTERN, 
ESTUDIANTS 
INTERNS I EXTERNS, GRUPS DINAMITZACIÓ RH 
INTERN I EXTERN 

Cessions: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA. 

Finalitat: GESTIÓ DE DADES DE RECERCA, PROJECTES I 
GRUPS DE DISCUSSIÓ INTERN I EXTERN, 
NACIONAL I 
INTERNACIONAL. TRACTAMENT DE DADES PER 
LES ACTIVITATS REALITZADES. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 
Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS DE 
L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 
Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 

• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
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Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES  

 

   17 Recursos Humans Dades Econòmiques 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer RECURSOS HUMANS-DADES ECONÒMIQUES 

 Adreça d'accés: AV. ERNEST LLUCH 32, PARC TECNOCAMPUS, 
TORRE TECNOCAMPUS2, PLANTA 6. 8302 

Col·lectius: EMPLEATS 

Cessions: ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL 
ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
ENTITATS ASSEGURADORES 
ALTRES ENTITATS FINANCERES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 

Finalitat: GESTIÓ D'INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL 
PERSONAL DOCENT, TÈCNIC, ADMINISTRATIU, 
SERVEIS, BECARIS I 
VOLUNTARIS (CONTRACTES , NÒMINES, SEG. 
SOCIAL, IMPOSTOS, ALTRES EMOLUMENTS, 
PÒLISSA 
D'ASSEGURANCES, DESPESES, ETC.). 
TRACTAMENT DE FETS ECONÒMICS DEL 
PERSONAL. 

Tipus: RECURSOS HUMANS 
GESTIÓ DE NÒMINES 
SERVEIS ECONOMICOFINANCERS I 
ASSEGURANCES 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
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• NÚMERO SS O MUTUALITATS 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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18 Recursos Humans Dades Personals 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer RECURSOS HUMANS-DADES PERSONALS 
Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 

TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 
Col·lectius: EMPLEATS 
Cessions: SINDICATS I JUNTES DE PERSONAL 

JUNTES DE PERSONAL I COMITÈ D'EMPRESA 
Finalitat: GESTIÓ EVOLUCIÓ PERSONAL, CV, 

AVALUACIÓ DE QUALITAT I PLA CARRERA 
DEL PERSONAL (DOCENT, INVESTIGADORS, 
COL·LABORADORS, TÈCNIC, BECARIS I 
VOLUNTARIS), PLA DIGUALTAT, ADM. DEL 
SERVEI, IMATGES I VEU, FORMACIÓ; 
MUTUALISTES, CONTROL I SEGUIMENT 
PROFESSIONAL I 

Tipus: RECURSOS HUMANS 
Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 

REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 
Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES 

• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• DETALLS DE L'OCUPACIÓ 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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19 Registre d'Entrada i Sortida de Correspondència 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE 
CORRESPONDÈNCIA 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: QUALSEVOL PERSONA I TERCERS 
RELACIONATS 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIONAR EL REGISTRE D'ENTRADES I 

SORTIDES DE SUPORTS DOCUMENTALS I 
DIGITALS. TRACTAMENT DE DADES DEL 
REGISTRE OFICIAL DE SUPORTS 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 
Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 

REPRESENTANT LEGAL D'ALTRES PERSONES 
FÍSIQUES DIFERENTS DE 
L'INTERESSAT O DEL SEU REPRESENTANT 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 
Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 

• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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20 Registres Legals 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer REGISTRES LEGALS 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: CÀRRECS PÚBLICS 
PERSONES INSCRITES EN AQUESTS 
REGISTRES. 

Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GESTIÓ REGISTRE LEGAL D'INTERESSOS 

DELS MEMBRES DE L'ÒRGAN DE GOVERN I 
CONSELLS I INCOMPATIBILITATS DEL 
PERSONAL. TRACTAMENT DE DADES A 
EFECTES LEGALS. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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21 Suggeriments i Reclamacions 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: STAKEHOLDERS O INTERESSAT. 

Cessions: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA I INTERESSATS LEGÍTIMS 

Finalitat: GESTIÓ DE SUGGERIMENTS, 
RECLAMACIONS, QUEIXES, 
DEMANDES O DENÚNCIES, A L'ÀMBIT 
DOCENT, EMPRENEDORIA I USUARIS DE 
SERVEIS EMPRESARIALS. 
TRACTAMENT DE DADES PER ATENDRE 
PETICIÓ. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 

Procediment de recollida: FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 

Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• MOTIU DE LA PETICIÓ, JUSTIFICANTS I 
• EVIDENCIES. 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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22 Vida Universitària 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer VIDA UNIVERSITÀRIA. 

Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 
TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 

Col·lectius: PROPIETARIS O ARRENDATARIS 
ESTUDIANTS 
PARES O TUTORS 
REPRESENTANTS LEGALS 

Cessions: ORGANITZACIONS O PERSONES 
DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL 
RESPONSABLE 
ALTRES ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA 
UNIVERSITATS AMB COMPETÈNCIA EN LA 
MATÈRIA. 

Finalitat: GESTIÓ DE DADES 
D'INSCRIPCIÓ/PARTICIPACIÓ I INSCRITS DE 
FORA, EN ACTIVITATS 
EXTRAACADÈMIQUES I GESTIÓ 
D'EXPEDIENTS D'HABITATGES, 
SUBVENCIONS. PROPIETARIS I ESTUDIANTS 
I TARGETES D'ÚS. TRACTAMENT DE DADES 
PER A LES ACTIVITATS REALITZADES. 

Tipus: UN ALTRE TIPUS DE FINALITAT 

Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT 

Procediment de recollida: ENQUESTES O ENTREVISTES 
FORMULARIS 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 

Sistema de tractament: PARCIALMENT AUTOMATITZAT 
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Estructura: ALTRES DADES ESPECIALMENT 
PROTEGIDES 
• SALUT 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 
• DNI O NIF 
• NÚMERO SS O MUTUALITATS 
• NOM I COGNOMS 
• ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA 
• TELÈFON 
• IMATGE O VEU 
ALTRES DADES TIPIFICADES 
• CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
• CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS 
• ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS 
• ECONÒMIQUES, FINENCERES I 

D'ASSEGURANCES 
• TRANSACCIONS DE BÉNS I SERVEIS 

Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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 23 Videovigilància 

Responsable del tractament  
 

Nom: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme 
NIF: G62034111 

 
Informació del fitxer 

Nom del fitxer VIDEOVIGILÀNCIA. 
Adreça d'accés: Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici 

TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 
Col·lectius: PERSONES VÍDEO GRAVADES 
Cessions: SENSE CESSIONS 
Finalitat: GRAVACIÓ DE RECINTES PROPIS. GESTIÓ 

DE L'ENREGISTRAMENT D'IMATGES PER 
SEGURETAT I VIDEO-GRAVACIÓ EN ESPAIS 
PROPIS. 

Tipus: VIDEOVIGILÀNCIA 
Procedència: DEL PROPI INTERESSAT O DEL SEU 

REPRESENTANT LEGAL 
D'ALTRES PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS 
DE L'INTERESSAT O DEL SEU 
REPRESENTANT 

Procediment de recollida: VÍDEO GRAVACIÓ. 
Sistema de tractament: AUTOMATITZAT 
      Estructura: DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU 

• IMATGE O VEU 
Transferències: SENSE TRANSFERÈNCIES 
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APLICACIÓ DELS FORMULARIS A CADA UN DELS FITXERS  
En aquesta taula s’indiquen quins dels formularis inclosos a l’Annex IX són aplicables a cada 
un dels Fitxers notificats a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

 

Nom del Fitxer Annex F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Agenda Compartida 1  X    X X X X X 
Ajuts Beques Concursos Premis 
i Subvencions 

2 X X    X X X X X 
Autenticació i Identificació 3 X X X X X X X 
Comunicació i Premsa 4 X X X X X X X 
Crai Biblioteca 5 X X X X X X X 
Emprenedors i Incubadora 6 X X X X X X X 
Estudis Internacionals 7 X X X X X X X X X 
Gestió Acadèmica de 
l'Estudiant 

8 X X X X X X X X 
Gestió Econòmica de 
l'Estudiant 

9 X X X X X X X X 
Gestió Econòmica 10 X X X X X X X 
Històric de Relacions 
TECNOCAMPUS 

11 X X X X X X X 
Impagats 12  X X X X X 
Llista de Distribució 13  X X X X X 
Pràctiques i Borsa de Treball 14 X X X X X X X 
Preinscripció inscripció i 
matriculació d'estudiants 

15 X X X X X X X X 
Recerca Projectes i Grups de 
Discussió 

16 X X X X X X X 
Recursos Humans Dades 
Econòmiques 

17 X X X X X X X 
Recursos Humans Dades 
Personals 

18 X X X X X X X X X 
Registre d'Entrada i Sortida de 
Correspondència 

19  X X X X X X 
Registres Legals 20 X X X X X X X 
Suggeriments i Reclamacions 21 X X X X X X X 
Vida Universitària 22 X X X X X X X 
Videovigilància 23 X X X X X 

 

Formulari 1 Clàusula informativa prèvia al tractament de les dades de caràcter personal 
Formulari 2 Clàusula informativa quan ja s'han recollit les dades
Formulari 3 Carta informativa respecte a dades recollides de dades per part de tercers 
Formulari 4 Clàusula per a sol·licitants d'ocupació 
Formulari 5 Carta de contestació a enviament de currículum vitae
Formulari 6 Model de carta de contestació al dret d'accés a les dades
Formulari 7 Model de carta de contestació cancel·lant  dades
Formulari 8 Model de carta denegant l'accés, rectificació O cancel·lació sol·licitat per representants
Formulari 9 Model de carta denegant provisionalment l'accés, rectificació o cancel·lació de dades
Formulari 10 Model de carta comunicant que no procedeix la rectificació o cancel·lació 
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ANNEX II 
 

PROGRAMES O APLICACIONS INFORMÀTIQUES  
 

Relació de programes o aplicacions informàtiques utilitzades per el Tecnocampus per 
l’emmagatzematge o tractament de dades de caràcter personal. 

Les Dades dels Fitxers esmentats es situen a Espanya, amb Data Centers a Mataró. L’esmentat 
servidor disposa de les prestacions que es detallen a l’Annex III del present Document i dels 
programes informàtics següents per tractar dades:  

- Sistema Operativo Windows Server. 
- MySQL Server 
- Windows Active Directory. 
- Suite Microsoft Office 
- Microsoft SQL Server 
- IBM DB2 
- VMWare 
- A3NOM 
- SAP 
- Oracle 
- PostgreSQL 
- ONBASE 
- Word y Access 
- CA Workload Automation (scheduling tool) 
- Microsoft Exchange  
 

Així mateix, els servidors disposen de software de seguretat per garantir la integritat i seguretat dels 
equips que composen la xarxa.  
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ANNEX III 
 

RELACIÓ DE SERVIDORS I EQUIPS QUE TRACTEN O EMMAGATZEMEN DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL   

 

Relació d’equips mitjançant els quals es tracten, transmeten o emmagatzemen dades de caràcter 
personal en la Companyia.  

1. Servidor/s 
TecnoCampus disposa de servidors en un Data Center virtual a les instal·lacions de TecnoCampus. 
La connexió d’aquests servidors es realitza de manera constant mitjançant els protocols 
necessaris de xarxa.  
Aquests servidors emmagatzemen conjuntament tots les Fitxers del TecnoCampus que contenen 
dades de caràcter personal. L’accés als servidors es troba limitat al personal autoritzat mitjançant 
accés electrònic amb contrasenya. Els servidors allotjats a TecnoCampus són:  

VM Dades 
privades DNS Name 

AD_DNS_DFS_Docencia1_w2016 Si dc1doc.TecnoCampus.edu 
AD_DNS_DFS_Docencia2_w2016 Si dc2doc.TecnoCampus.edu 
AD_DNS_DHCP_Roles_Intranet_dc2_w2k16_SE_64 Si dc2.TECNOCAMPUSM.cat 
AD_DNS_Intranet_dc3_w2k16_SE_64 Si dc3.TECNOCAMPUSM.cat 
AD_DNS_Roles_DFS_Intranet_dc1_w2k12_SE_64 Si dc1.TECNOCAMPUSM.cat 
Aplicacio_Alia_w2k3SE_SP2 Si Qcomandament.TECNOCAMPUSM.cat
AplicacioWeb_Alumni_Centos6.4_64 Si alumni.tecnocxampus.cat 
AplicacioWeb_API-Tecnocampus_Centos7.1_64 Si apiTecnoCampus.tecnocampus.cat 

AplicacioWeb_API-TEST-Tecnocampus_Centos7.1_64 Si 
api-
testTecnoCampus.tecnocampus.cat 

AplicacioWeb_AppIntranet_Centos6.4_64 Si WebIntranet.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_BBDD_Moodle_Historic_Centos6.4_64 Si moodle2_6 
AplicacioWeb_Cloud_Centos6.4_64 Si cloud 
AplicacioWeb_DEV_Onetech_Centos6_32b Si dev 
AplicacioWeb_DEV_Varies_Centos7.1_64 Si dev-varies.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_Docenica_GMA_Centos5.4 Si ssh.TecnoCampus.edu 
AplicacioWeb_eCampus_Centos6.4_64 Si ecampus.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_Eines_Intranet_Centos7.1_64 Si eines.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_Hosting_Docencia_Centos6.4_64 Si hosting_docencia 
AplicacioWeb_Intranet_Centos5.5_64 Si web.intranet 
AplicacioWeb_Intranet_Empreses_Centos6.4 Si Empreses 
AplicacioWeb_Linnk_Sermat_Centos7.1_64 si Linnk.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_Moodle_EXP_Centos7.1_64 Si moodle_graus.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_Moodle_Varis_Centos6.4_64 Si openmoodle.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_PHPList_Centos6.4 Si Phplist 
AplicacioWeb_Practikum_Centos7_64 si practikum.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_SocUni_Centos6.4_64 Si websvaries 
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AplicacioWeb_Web_TECNOCAMPUS-
2016_Centos7.1_64 Si web2016.tecnocampus.cat 
AplicacioWeb_WHD_Centos6.4_64 Si helpdesk.tecnocampus.cat 
AplicacoWeb_PAD_Tecnocampus_Centos7.3_64 Si pad 
BBDD_Docencia_kali_w2k8_r2_s_64 Si KALI 
BBDD_Docencia_Krixna_w2k12_r2_64 Si Krixna 

BBDD_Estudiants_ora-estudiants_w2k8_SE_64_re Si 
ORA-
ESTUDIANTS.TECNOCAMPUSM.cat 

BBDD_Intranet_ora-TecnoCampus_w2k8_SE_64 Si 
ORA-
TECNOCAMPUS.TECNOCAMPUSM.cat

BBDD_milsol_w2k12_SE_64 Si milsol.TECNOCAMPUSM.cat 
BBDD_Moodle_EXP_Centos7.1_64 Si bbddmoodle2016.tecnocampus.cat 
BBDD_Sigma_ora-vega_w2k8_EE Si ORA-VEGA.TECNOCAMPUSM.cat 
BBDD_Varies_gollum_W2k3SE_SP2 Si gollum 
CA_Docencia_w2016_S Si CADOC.TecnoCampus.edu 
CA_Intranet_w2016_S Si CAINT.TECNOCAMPUSM.cat 
Client_Sage_Murano_w2k3SE_SP2 Si climurano1.TECNOCAMPUSM.cat 
Client_Sage_Murano_W7_32b Si AutoSage.TECNOCAMPUSM.cat 
ClonWebIntranet_Centos6.4 si  

Control_Acces_W2k8SE_R2 Si 
CONTROL-
TECNOCAMPUS.TECNOCAMPUSM.cat

Control_Acces2_W2k8SE_R2 Si 
control-
TecnoCampus2.TECNOCAMPUSM.cat 

Control_Alarmes_w2k3_EE Si control-alarma2.TECNOCAMPUSM.cat
CRM_EXP_W2K8_SE_32b Si CRM.TECNOCAMPUSM.cat 
CRM_PRE_W2K8_SE_32b si CRM.TECNOCAMPUSM.cat 
CRM_TEST_W2K8_SE_32b si CRM.TECNOCAMPUSM.cat 
Exchange_2013_w2k12_R2 Si ex1.TECNOCAMPUSM.cat 
Fitxers1_Intranet_w2k8SE_R2_64 Si fitxers1.TECNOCAMPUSM.cat 
Fitxers2_Intranet_w2k8SE_R2_64 Si fitxers2.TECNOCAMPUSM.cat 
Fitxers3_Intranet_w2k12_SE_64 Si fitxers3.TECNOCAMPUSM.cat 
G1_W2k3SE_R2_SIGAC si sigac_oracle.TECNOCAMPUSM.cat 
G1_Windows2003SE_EUM_SGA1 si SRVCMM 
G2_Dades_Koha si eum-mysql4 
G2_Linux_EUM_Koha si biblioteca.eum.es 
Impressores_imptargetes_W7_32b Si imptargetes.TECNOCAMPUSM.cat 
Lansweeper_W2k12_SE_64 Si Lansweeper.TECNOCAMPUSM.cat 
MachForms_Centos7.1_64 si machforms.tecnocampus.cat 
Motor_Search_Centos7.3_64 si search.tecnocampus.cat 
Projectes_Jira_SIT_Centos7_64 si projectes.tecnocampus.cat 
Radius_Docencia_w2016_S Si RADOC.TecnoCampus.edu 
Radius_Intranet_w2016_S Si raint.TECNOCAMPUSM.cat 
SageMurano_EXP_W2k8SE_32b si samu.TECNOCAMPUSM.cat 
SageMurano_TEST_W2k8SE_32b si samu.TECNOCAMPUSM.cat 
SageNomines_sano_w2k8_se_32b si sano.TECNOCAMPUSM.cat 
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SBI_EXP_w2k8_32b si sbi.TECNOCAMPUSM.cat 
SBI_TEST_w2k8_32b si sbi.TECNOCAMPUSM.cat 
Sharepoint2013_intranet_sql_sp_w2k12_se_64 si Intranet1.TECNOCAMPUSM.cat 
Sharepoint2013_intranet2_web_sp_w2k12_se_64 si intranet2-0.TECNOCAMPUSM.cat 
Sharepoint2013_TEST_sql_w2k12_se_64 si Intranet1test.TECNOCAMPUSM.cat 
Sharepoint2013_TEST_web_w2k12_se_64 si intranet2test.TECNOCAMPUSM.cat 
Talentia_EXP_w2k8r2_64b si talent.TECNOCAMPUSM.cat 
Talentia_PRE_w2k8r2_64b si talent.TECNOCAMPUSM.cat 

 

 
 

• Infraestructures de xarxa, completament administrativa del TECNOCAMPUS.  

El software instal·lat en els servidors esmentats anteriorment s’actualitza periòdicament per els 
tècnics autoritzats.  

2. Estacions de treball: 
 
Tenen accés al servidor, sota les condicions especificades en el present Document de Seguretat, 
les estacions de treball mitjançant les quals es connecten els usuaris restringint, en tot cas, l’accés 
exclusivament a aquells usuaris que hagin obtingut els permisos necessaris, mitjançant 
autentificació per mitjà d’usuari i contrasenya. 
 
L’actualització del software instal·lat en aquests equips es duu a terme sota el control de 
l’administrador de la xarxa amb la periodicitat requerida per cada aplicació. El servei 
d’informàtica i telecomunicacions manté actualitzat l’inventari de les estacions de treball.  
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ANNEX IV 

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE SORTIDA DE SUPORTS 
 

Qualsevol sortida de suports fora dels locals del TECNOCAMPUS on es troben els Fitxers haurà de 
ser autoritzada per el Responsable de Seguretat d’acord amb el formulari que conté aquest Annex 
 

 
REGISTRE I AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DE SUPORTS 

Data i hora de sortida del suport 
 
 

 
SUPORT 

 
Tipus de suport i número  

 
 

 
Contingut 

 
 

 
Fitxers d’on procedeixen 

les dades 

 
 

 
Data de creació 

 
 

 
 

FINALITAT 
 

Finalitat 
 
 

 
Destí 

 
 

 
Destinatari 

 
 

 
 

FORMA D’ENVIAMENT 
 

Mitjà per el qual es fa 
l’enviament 

 
 

 
Remitent 

 
 

 
Precaucions per al 

transport 

 
 

 
 

AUTORITZACIÓ 
 
Persona responsable del 

lliurament 

 
 

 
Persona que l’autoritza 

 
 

 
Càrrec 

 
 

 
Observacions 

 
 

 
Signatura 
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ANNEX V 

NORMES REGULADORES DELS PROCEDIMENTS DE CONTROL D'ACCÉS ALS LOCAL I LLOCS DE 
TREBALL, I ASSIGNACIÓ I CANVI DE CONTRASENYES 

 
El TECNOCAMPUS desenvolupa la seva activitat principal en diferents centres de treball entre els 
quals destaquen els següents:  
 
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme 
Av. d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TECNOCAMPUS1, Mataró (08302) 
 
Així mateix, disposa d'altres centres de treball de menor entitat i de centres de suport que en la 
seva majoria són gestionades per organismes col·laboradors, que actuen com encarregats de 
tractament.  
En tots els centres, independentment del seu grau d'importància, estan obligats a complir la 
normativa descrita a continuació:  
 
1. Control d'accés físic  
S'implantaran controls d'accés físic, de manera que exclusivament el personal autoritzat 
expressament pugui tenir accés a:  

- Els centres de treball. El personal extern haurà de ser identificat i registrat pel personal de 
recepció.  

- Les sales o despatxos on es trobin situats informes d'usuaris i personal de l'organització.  
- Las sales on es troben els servidors.  
- Les dependències on estiguin instal·lats ordinadors personals que continguin Fitxers amb 

Dades de caràcter personal.  
 
L’accés autoritzat es podrà realitzar sota les següents condicions:  

i) Tenen accés als diferents locals que disposa el TECNOCAMPUS per a l'exercici de la seva 
activitat exclusivament el personal intern del TECNOCAMPUS. Aquesta autorització 
d'accés físic és atorgada a cada treballador en el moment de la signatura del contracte 
laboral, i és revocada i per tant anul·lada quan deixa de pertànyer a la plantilla de 
treballadors del TECNOCAMPUS, no podent accedir més a les instal·lacions, tret que ho 
faci en règim de visita i amb la pertinent autorització del responsable dels Fitxers.  

ii) Les terceres persones que en qualitat de visitant o de personal de serveis externs 
accedeixin a qualsevol dels locals on el TECNOCAMPUS desenvolupa les seves activitats, 
han de comptar amb l’autorització del corresponent responsable, i en cap cas tindran 
accés específic als llocs on es trobin els sistemes d'informació dels Fitxers. Aquests 
accessos físics sempre es realitzaran en presència de personal autoritzat del 
TECNOCAMPUS.  

iii) El personal que observi la presència de personal estrany en els locals del 
TECNOCAMPUS haurà de notificar-ho immediatament al personal de recepció.  

iv) Els locals del TECNOCAMPUS han de tenir els mitjans mínims de seguretat que evitin els 
riscos de revelació de la informació que poguessin produir-se com a conseqüència 
d'incidències fortuïtes o intencionades.  

v) Les pantalles de visualització de dades estan orientades en posicions que no permeten 
veure amb facilitat a Tercers aliens al TECNOCAMPUS el contingut d'aquestes.  

vi) Cap armari o prestatgeria serà accessible per persones alienes al TECNOCAMPUS.  
vii) Els terminals informàtics tenen una ubicació individualitzada per usuari, i el seu accés 

està controlat per un responsable, i només els usuaris autoritzats hi tenen accés.  
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2. Sistemes de seguretat física  
TECNOCAMPUS disposa de les mesures de seguretat necessàries per a impedir l'accessibilitat als seus 
locals per persones no autoritzades durant i fora dels horaris laborals.  
2.1. Accés als edificis:  

i)  Controls d'accessos mitjançant càmeres de videovigilància instal·lades en les entrades 
dels edificis principals del TECNOCAMPUS. S'han instal·lat els corresponents cartells 
informatius en compliment de la instrucció 1/2006 en relació a la LOPD.  

ii)  Control d'accés presencial portat a terme pel personal de recepció dels diferents centres 
de treball, on se sol·licita al visitant: nom i cognoms, nº de document nacional d'identitat, 
persona a la qual pretén visitar, i quan sigui preceptiu, l'empresa a la qual pertany.  

 
2.2. Accés als Centres de Processament de dades:  
L’accés a la sala d’ordinadors, on es troben els servidors de Fitxers, està prohibit al personal aliè a 
l’àrea corresponent.  

Les portes d'accés estan controlades per mitjà de sistemes de seguretat configurats per a l'accés 

exclusiu al personal autoritzat.  
Mesuris de Seguretat:  
i) Generals:  
Els edificis del TECNOCAMPUS disposen d'alarmes connectades a la central d'alarmes de l'empresa 
de seguretat subministradora de la mateixa.  
 
ii) Equips informàtics:  

- Generador elèctric propi capaç de subministrar energia autònomament a l'equipament 
informàtic, per a supòsits d'interrupcions perllongades del subministrament elèctric, i que 
garanteix la continuïtat del negoci.  

- Per a casos d'interrupcions del subministrament elèctric, es compta amb Sistemes 
d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) que garanteixen l'energia pròpia durant una hora i 
protegeixen els sistemes informàtics i les seves dades contra les interrupcions del corrent.  

- Les còpies de seguretat i qualsevol suport que reculli Dades de caràcter personal, es 
custodien en caixes fortes ignífugues situades en l'interior dels centres de processament de 
dades. El seu accés és exclusiu al Responsable dels Fitxers o persona que aquest designi.  

- Els Centres de Processament de Dades estan dotats de dispositius d’alarma i sistemes contra 
incendis basat en detectors de fum iònics repartits en sostre i fals terra, difusors de 360º, 
avisadors acústics, i central d’alarmes multizona.  

- Els Centres de Processament de Dades disposen de Sistemes de refrigeració, i Sistema de 
detecció d’humitat  

 
3.- Assignació i canvi de contrasenyes 
Per gestionar correctament les contrasenyes de seguretat a TecnoCampus, els usuaris tindran en 
compte les següents pautes per a la creació i establiment de contrasenyes segures1: 
 

1. S’han d’utilitzar un mínim de vuit (8) caràcters per crear la clau. 
2. La contrasenya ha de contenir dígits i lletres en majúscules.  
3. Les lletres alternaran aleatòriament majúscules i minúscules.  

                                                            
1 Segons recomanacions del document política de contrasenyes i seguretat de la informació de l’Institut 
Nacional de Tecnologies de la Comunicació, INTECO. 
www.inteco.es 
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4. Cada sis mesos, caldrà canviar les contrasenyes. No serà possible tornar a utilitzar les tres 
últimes contrasenyes introduïdes al sistema.  

5. No s’ha d’utilitzar com a contrasenya (ni ha de contenir) el nom d’usuari associat a la 
contrasenya.  

6. No escriure ni reflectir la contrasenya en un paper o document on quedi constància de la 
mateixa. Tampoc s’ha de guardar en documents de text dins el propi ordinador o dispositiu. 

7. No enviar mai la contrasenya per correu electrònic o en SMS. Tampoc s’ha de facilitar ni 
esmentar en una conversa o comunicació de qualsevol tipus.  

8. No escriure les contrasenyes en ordinadors dels quals es desconegui el seu nivell de 
seguretat i puguin estar monitoritzats o en ordinadors d’ús públic (biblioteques, cibercafès, 
telecentres, entre altres). 

9. Canviar les contrasenyes per defecte proporcionades per desenvolupadors/ fabricants.  
 
Addicionalment, en l’establiment i gestió de les contrasenyes, és recomanable: 
 

1. Utilitzar signes de puntuació en la contrasenya. 
2. No utilitzar personal en la contrasenya. 
3. Cal evitar seqüències bàsiques de teclat en la mateixa contrasenya (ex. 1234). 
4. Procurar no repetir els mateixos caràcters en la mateixa contrasenya. 
5. Procurar no utilitzar dades relacionades amb l’usuari que siguin fàcilment deduïbles, o 

derivats d’aquests.  
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ANNEX VI 
 

RELACIÓ ACTUALITZADA D’USUARIS QUE TENEN ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 (Relació d’usuaris amb accés autoritzat a cada Fitxer, amb indicació del tipus d’accés autoritzar per 
a cada un d’ells.) 
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ANNEX VII 

PROCEDIMENT DE CÒPIES DE SEGURETAT I RECUPERACIÓ 

A TecnoCampus la plataforma global de copies de Seguretat i recuperació és del fabricant Veeam 
Backup & Replication en la seva versió 9.5.0.1038. Aquest sistema permet realitzar còpies de 
seguretat de totes les Maquines Virtuals (en endavant VM) que hi ha dins la granja de virtualització 
VMware versió 6.5. Estè format per un servidor amb gran capacitat de procés, gran capacitat de disc 
i connectat a una llibreria de cintes per històrics. Els procediments seguits són els següents:  
 
1. Còpies de seguretat servidors TecnoCampus 
El procediment està format per 7 polítiques de còpies de seguretat diferenciades per tipologies 
segons Criticitat de màquines. 
 

• 3 Polítiques de còpies per sevidors Linux  
• 3 per servidors Windows   
• 1 per còpia historics a cinta.  

 
Totes les còpies es fan utilitant el Sistema Incremental Invertit. 
 

Nom Grup Pts. de 
Recu. 

Freqüència Suport 

Linux Crític VM Linux MC 25 Diaria Disc del servidor 
Linux no Crític VM Linux C + MC 18 Setmanal Disc del servidor 
Linux Puntual VM Linux PC + C 10 Mensual Disc del servidor 
Windows Crític VM Windows MC 25 Diaria Disc del servidor 
Windows No 
Crític 

VM Windows C + MC  18 Setmanal Disc del servidor 

Windows 
Puntual 

VM Windows CP + C 10 Mensual Disc del servidor 

A Cinta Linux Puntual + Windows 
Puntual 

- Bi anual En Cintes (DLT) 

 
MC: Molt Crítiques, C: Crítiques, PC: Poc Crítiques 
 
2. Altres procediments de còpies 
Servei de backup de azure. Els servidors incorporats al servei de Microsoft Azure integren un Servei 
de copies de Seguretat propi, que permet la recuperació diaria durant 30 dies, del Serveis allotjats. 
La recuperació la realitza un administrador de AZURE TECNOCAMPUS. 
 
Còpies locals de sistemes de bases de dades. Tots els servidors de BBDD ORACLE, MySQL i SQLServer 
inclouen procediments de copies de Seguretat locals diaries durant 5 dies, per recuperacions ràpides 
per part dels ADMINISTRADORS en cas de necessitat (sota demanda, quan es produeix un incident o 
problema). 
 
Configuracions de la xarxa de veu i dades. Es generen copies i versions (fins a 30) dels fitxers de 
configuración de la electrónica de xarxa de veu i dades (Extreme Networks). 
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Xarxa de fitxers de TecnoCampus. El Servei de ShadowCopy de Microsoft genera dues copies diaries 
durant 30 dies. Permet la recuperació de fitxers de la xarxa dins el Super Directori de Tecnocampus. 
 
Procediments de recuperació. Tots els sistemes descrits permeten la recuperació sota demanda de 
un usuari mitjantçant el sistema de TIQUETING de TECNOCAMPUS amb un temps de resposta màxim 
de 24h. Un administrador de sistemes, pot fer la recuperació de dades o sistemes sençers 
directament quan es produeix un incident. 
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ANNEX VIII 
MODEL DE DOCUMENT DE POSADA EN CONEIXEMENT I  

ACCEPTACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT 
 
 

En/Na ________________________ com a (treballador/col·laborador)2 del TecnoCampus Mataró-
Maresme  
 
Faig constar: 
 

que d’acord amb 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 i per el qual es deroga la Directiva 
95/46/CE , he estat informat/da sobre el Document de Seguretat del TecnoCampus Mataró-
Maresme, 
que n’he rebut una còpia i  
que em comprometo a complir amb les obligacions de protecció dels Fitxers i de les Dades 
de caràcter personal a les quals tingui accés assumint expressament les conseqüències 
disciplinàries que poguessin resultar aplicables en cas d’incompliment. 

 
 
I per a que així consti, signo aquesta declaració a Mataró el dia __ de __ de _____ 
  

                                                            
2 Adaptar segons el cas 
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ANNEX IX 

FORMULARIS 

 

1.- CLÀUSULA GENERAL INFORMATIVA PRÈVIA AL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 

D'acord amb el que estableix 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 i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE, li 
sol·licitem el seu consentiment per què les seves dades personals  siguin incloses en un fitxer 
automatitzat del qual n’és titular la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
(“TECNOCAMPUS”), amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró 
(Barcelona), l’activitat de la qual és la gestió i desenvolupament d’estudis universitaris i del parc 
empresarial i de l’emprenedoria, per tal de que les seves dades puguin ser utilitzades per [indicar 
inequívocament les finalitats determinades, explícites i legítimes]3. 

Per aquest motiu, li agrairem que, si està d'acord amb el tractament que es realitzarà de les seves 
dades personals, ens ho faci marcant amb una creu la següent autorització: 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili a 
Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró a tractar les meves dades personals per 
a la finalitat indicada en aquest document. 

Signat: 

 Nom i cognoms: 

 Signatura 

Les seves dades seran conservades per el TECNOCAMPUS en la mesura en que es mantingui la relació 
que ens uneix amb vostè o durant el temps necessari pel complir amb la legislació aplicable. 

Tanmateix, l'informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència 
"Protecció de Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del 
titular dels dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes 
de notificacions, data i signatura, a la següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta pre- franquejada adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TECNOCAMPUS2, planta 6ª, 08302 Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 

                                                            
3 Exemples: Gestionar el seu expedient acadèmic, Estudiar la seva sol·licitud de beca o subvenció, ser 
incloses en el Fitxer d’usuaris de la biblioteca, Gestionar els tràmits acadèmics i econòmics amb els 
estudiants, Gestionar les nòmines i els aspectes econòmics dels treballadors i col·laboradors del 
TECNOCAMPUS, Incloure el seu Curriculum Vitae a la Borsa de Treball del TECNOCAMPUS, mantenir-lo 
informat sobre les actuacions del Patronat. 
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Butlleta d’ informació                                    
Màsters i Postgraus  
  

 
 
Titulació 
prèvia:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Treballs:    Sí  No……………………………………………………………………………………………….… 
 
 
Quin Màster o Postgrau t’agradaria estudiar? 
 
  Màster Emprenedoria i Innovació   Màster Cronicitat i Dependència 
   
  Postgrau en .................................................................................................................................. ………… 
 
 
 Quin àrea de  coneixement t’interessa?  
 
    Enginyeria i arquitectura             Salut                      TIC i Audiovisuals 
 
    Administració d’empreses            Màrqueting 
 
Nom: …………………………………………………………………………………. 
Primer cognom………………………………..Segon cognom:………………………………………………….. 
Data de naixement:…………/………../………..DNI……………………………………………………………… 
Correu  electrònic:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adreça:……………………………………………………..………………………………………………………………
…… 
Població:……………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Telèfon:……………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Signatura: 
 

Mitjançant la signatura d’aquesta butlleta autoritzo a que les seves dades siguin incloses en un fitxer 
automatitzat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, Torre 
TECNOCAMPUS 1-08302, Mataró (Barcelona), per a la finalitat de rebre informació, d’acord amb el que 
disposa 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. Accepto expressament rebre informació de TecnoCampus Mataró-Maresme,  via correu 
postal o electrònic, relativa a les funcions educatives pròpies del TECNOCAMPUS.  

El TECNOCAMPUS li informa que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’equip de gestió de TECNOCAMPUS a la següent adreça 
info@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre- franquejada adreçada a la Secretaria de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TECNOCAMPUS2, planta 6ª, 08302 
Mataró). Si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà presentar una 
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 
214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
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2.- CLÀUSULA INFORMATIVA QUAN JA S'HAN RECOLLIT LES DADES 

La FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, “TECNOCAMPUS”, amb domicili a Av. Ernest 
Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró (Barcelona), l’activitat de la qual és la Gestió i 
desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria,  és responsable 
d'un fitxer amb les dades de caràcter personal de tots els seus [estudiants, empleats, clients, 
proveïdors, emprenedors, usuaris de la biblioteca, membres del Patronat, segons correspongui], 
que inclou les dades personals que ens ha lliurat durant la relació que ens uneix amb vostè.  

Concretament, en aquest fitxer s’inclouen les seves dades de [tipus de dades que conté el fitxer]4, les 
quals venim tractant amb la finalitat de [indicar inequívocament les finalitats determinades, explícites 
i legítimes]. En aquest sentit, i a fi de [seguir oferint informació, fer un seguiment dels estudis, o altres] 
volem comptar amb el seu consentiment per a tractar aquestes dades amb la finalitat de [determinar 
inequívocament les finalitats amb les que es pretenen tractar les dades]. A més, l’informem que les 
seves dades podran ser compartides amb els diferents departaments del TECNOCAMPUS que 
estiguin involucrats en la gestió i execució de la relació mantinguda amb vostè. 

Per aquest motiu, li agrairem que, si està d'acord amb el tractament que es realitzarà de les seves 
dades personals, ens ho faci marcant amb una creu la següent autorització: 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili a 
Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró a emmagatzemar i tractar les meves 
dades personals que s’indiquen a continuació, per a la finalitat indicada en aquest document. 

Dades personals: (indicar quines dades personals es tractaran, per ex. Nom, cognoms, DNI, adreça, 
telèfon, e-mail, edat, escola de procedència, estudis, etc.)  

Signat: 

Nom i cognoms: 

Data: 

Pot enviar aquesta autorització a la següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta per correu prefranquejat adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró).  

Les seves dades personals no seran cedides a tercers llevat que sigui necessari per complir amb 
requeriments administratius o per tramitar beques o premis amb les entitats públiques o privades 
que les atorguin. 

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, per la 
qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", en el qual 
s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti 
la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la 
següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre- franquejada 
adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
- Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 

                                                            
4 Identificació, adreça i dades de contacte, edat, estudis que segueix al TECNOCAMPUS, empresa, relació amb 
el TECNOCAMPUS, dades econòmiques i fiscals, curriculum vitae, etc.   
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3.- CARTA INFORMATIVA RESPECTE A DADES RECOLLIDES DE DADES PER PART DE TERCERS 

D'acord amb el que estableix 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'informem que les seves dades relatives a [tipus de 
dades que conté el fitxer] (“les Dades”), han estat facilitades per [identificar la font de la informació].  

Aquestes Dades seran incorporades al Fitxer de [estudiants, empleats, clients, segons correspongui] 
de la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili social Av. 
Ernest Lluch 32 , Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró (Barcelona), i seran tractades amb la finalitat 
de [indicar inequívocament les finalitats determinades, explícites i legítimes]. TECNOCAMPUS 
tractarà les Dades en confidencialitat, les conservarà en la mesura que la relació que mantenim amb 
vostè continuï i no les cedirà o comunicarà a tercers. 

Li agrairem que, si està d'acord amb l’emmagatzematge i el tractament que es realitzarà de les seves 
Dades, ens ho faci saber marcant amb una creu la següent autorització: 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili a 
Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró a emmagatzemar i tractar les meves 
dades personals que s’indiquen a continuació, per a la finalitat indicada en aquest document. 

Dades personals: (indicar quines dades personals es tractaran, per ex. Nom, cognoms, DNI, adreça, 
telèfon, e-mail, edat, escola de procedència, estudis, etc.)  

Signat: 

  

Nom i cognoms: 

Data: 

En cas contrari, destruirem les seves dades personals de manera segura. 

Pot enviar aquesta autorització a la següent adreça electrònica info@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta per correu prefranquejat adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró).  

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, per la 
qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", en el qual 
s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti 
la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la 
següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre- franquejada 
adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
- Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
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4.- CLÀUSULA PER A SOL·LICITANTS D'OCUPACIÓ  

D'acord amb el que estableix 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'informem que les dades proporcionades per vostè 
en aquesta sol·licitud d’ocupació, així com aquelles que es derivin dels processos de selecció 
realitzats, podran ser incloses en un fitxer automatitzat, del qual és titular FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME, “TECNOCAMPUS”, Fundació  amb domicili social a Av. Ernest Lluch 32 , Torre 
TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró (Barcelona),  l'activitat de la qual és la Gestió i desenvolupament 
d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria, amb la finalitat de participar en els 
processos de selecció de personal realitzats per aquesta Fundació. En cas que el seu currículum vitae 
no sigui d'interès, les dades seran destruïdes. 

Per tal de continuar en el procés de selecció del TECNOCAMPUS, li preguem que ens lliuri la següent 
autorització per què les seves dades puguin ser comunicades a [dades pendents de ser inserides], 
amb domicili a [dades pendents de ser inserides], l'activitat de la qual és [emplenar segons pertoqui], 
per tal de [determinar inequívocament, per exemple, fer la selecció dels candidats, etc.]. 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili a 
Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró a emmagatzemar i tractar les meves 
dades personals que consten en el meu Curriculum Vitae, en els termes que indiquen en aquest 
document, per tal de participar en processos de selecció de personal endegats per la TECNOCAMPUS. 

Signat: 

  

Nom i cognoms: 

Data: 

El seu currículum vitae serà conservat, per als fins abans indicats, durant un termini màxim d’un any, 
transcorregut aquest termini es procedirà a la seva destrucció, garantint en tot el procés la necessària 
confidencialitat de les seves dades.  

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, per la 
qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", en el qual 
s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti 
la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la 
següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre- franquejada 
adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
- Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
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5.- CARTA DE CONTESTACIÓ A ENVIAMENT DE CURRÍCULUM VITAE 

D'acord amb el que estableix 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'informem que si en ho autoritza inclourem les 
seves dades personals que consten en el Curriculum Vitae que ens ha lliurat en un fitxer automatitzat, 
del qual n’és titular la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, (“TECNOCAMPUS”) amb 
domicili a Av. Ernest Lluch, 32 Torre TECNOCAMPUS 1 08302 Mataró, l'activitat de la qual és la Gestió 
i desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria, amb la finalitat 
de [determinar inequívocament la finalitat, per exemple. fer-li participar en els processos de selecció 
de personal realitzats per el TECNOCAMPUS]. 

Per tal de poder conservar el seu  Curriculum Vitae li preguem que ens lliuri la següent autorització 
per què les seves dades puguin ser emmagatzemades i tractades per el TECNOCAMPUS. 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TECNOCAMPUS”), amb domicili a 
Av. Ernest Lluch 32, Torre TECNOCAMPUS 1, 08302 Mataró a emmagatzemar i tractar les meves 
dades personals que consten en el meu Curriculum Vitae, en els termes que indiquen en aquest 
document, per tal de participar en processos de selecció de personal endegats per la TECNOCAMPUS. 

Signat: 

  

Nom i cognoms: 

Data:  

Por enviar aquesta autorització a la següent adreça electrònica info@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta per correu prefranquejat adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Av. Ernest Lluch, 32 Torre TECNOCAMPUS 1 08302 Mataró (Barcelona). 

Les seves dades seran emmagatzemades durant un termini màxim de 1 any des de la data d’aquesta 
comunicació. Transcorregut aquest termini es procedirà a la seva destrucció, garantint en tot el 
procés la necessària confidencialitat de les seves dades.  

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, per la 
qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", en el qual 
s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti 
la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la 
següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre- franquejada 
adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
- Torre TECNOCAMPUS1, 08302 Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
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6.- MODEL DE CARTA DE CONTESTACIÓ AL DRET D'ACCÉS A LES DADES 

 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
“TECNOCAMPUS”. 

 

Benvolgut/da  Sr./ Sra., 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
la següent documentació [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual exerceix el dret 
d'accés a les seves dades personals registrades en els nostres fitxers i, d'acord amb la normativa 
vigent sobre protecció de dades, li notifiquem que són les següents: 

 [Indicar dades] 

 

Li comuniquem que, si vostè considera que aquestes dades són incompletes o inexactes, pot 
sol·licitar el dret de rectificació, o, si s'escau de cancel·lació, d'acord amb el que preveuen els articles 
16,  17 i 18 de estableix 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, acompanyant a la seva petició els documents que justifiquin la 
rectificació o cancel·lació. 

Li comuniquem també que les seves dades tenen com a origen [descriure origen de les dades] i que 
no han estat comunicades o cedides a cap altra persona física o jurídica. 

Tanmateix l'informem que per a l'exercici dels seus drets podrà obtenir la tutela de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades dirigint la seva reclamació a la mateixa ( Carrer Rosselló, 214, 08008 
Barcelona Telèfon: 935 52 78 00, (www.apdcat@gencat.cat)). 

 

Signat: 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME  

 

Data: 
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7.- MODEL DE CARTA DE CONTESTACIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE  DADES 

FASE 1: 

 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
“TECNOCAMPUS”.) 

 

Benvolgut/da Sr./Sra., 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
la següent documentació [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual exerceix el dret de 
cancel·lació de les seves dades que estiguin registrats en els nostres fitxers i, d'acord amb la 
normativa vigent sobre protecció de dades, li notifiquem que són les següents: 

[Indicar dades] 

 

Li comuniquem que si desitja cancel·lar les seves dades personals, pot exercir el dret de cancel·lació, 
d'acord amb el que preveu l'article 17 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. 

Li comuniquem també que les seves dades tenen com a origen [descriure origen de les dades] i que 
no han estat comunicades o cedides a cap altra persona física o jurídica. 

Tanmateix l'informem que per a l'exercici dels seus drets podrà obtenir la tutela de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades dirigint la seva reclamació a la mateixa ( Carrer Rosselló, 214, 08008 
Barcelona Telèfon: 935 52 78 00, (www.apdcat@gencat.cat)). 

 

Signat : 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME “TECNOCAMPUS”. 

 

Data:  
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FASE 2: 

 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME,“TECNOCAMPUS”.) 

 

Benvolgut/da Sr./Sra., 

 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
la següent documentació [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual exerceix el dret de 
supressió de les seves dades que estiguin registrades en els nostres fitxers i, d'acord amb la normativa 
vigent sobre protecció de dades, li notifiquem que són les següents: 

 

[Indicar dades] 

 

Li comuniquem que les seves dades han estat suprimides d’acord amb el que està previst a l'article 
17 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. 

Tanmateix l'informem que per a l'exercici dels seus drets podrà obtenir la tutela de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades dirigint la seva reclamació a la mateixa ( Carrer Rosselló, 214, 08008 
Barcelona Telèfon: 935 52 78 00, (www.apdcat@gencat.cat)). 

 

Signat : 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME “TECNOCAMPUS”. 

 

Data:  
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8.- MODEL DE CARTA DENEGANT L'ACCÉS, RECTIFICACIÓ o  SUPRESSIÓ  QUAN ÉS SOL·LICITAT 
PER REPRESENTANTS 

 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
“TECNOCAMPUS”.) 

Benvolgut/da Sr./Sra., 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
la següent documentació [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual sol·licita l'accés a / 
rectificació / supressió (indicar segons el cas) de les dades que figuren en els nostres fitxers i volem 
comunicar-li que, d'acord amb el que especifica la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal, es tracta d'un dret personalíssim, per la qual cosa, si la seva voluntat és exercir aquests 
drets, li preguem que ens enviï un escrit, amb la seva signatura i fotocòpia del DNI, expressant la seva 
voluntat al respecte, així com justificació de la representació conferida. 

 

Signat: 

 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME  

 

Data:  
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9.- MODEL DE CARTA DENEGANT L'ACCÉS, RECTIFICACIÓ  O SUPRESSIÓ  PROVISIONALMENT 
PER ESMENA DE DEFECTES 

 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
“TECNOCAMPUS”.) 

Benvolgut/da Sr./Sra., 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
els següents documents [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual sol·licita l'accés a / 
rectificació / cancel·lació (indicar segons el cas)  de les dades que figuren en els nostres fitxers i volem 
comunicar-li que, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la 
seva sol·licitud ha de ser completada en els elements que assenyalem a continuació: 

 

(a) Nom i cognoms de l’interessat.   

(b) Fotocòpia del DNI de l’interessat. 

(c) En el casos en que s’admeti, nom i cognoms de la persona que el representi, així com el 
document acreditatiu d’aquesta representació. 

(d) Signatura de l’interessat o representant en la sol·licitud. 

(e) Documents acreditatius  de la petició que es formula: 

(i) No identificar les dades que es volen rectificar o no acompanyar dels documents que 
acrediten la necessitat d’aquesta rectificació. 

(ii) No identificar les dades que es volen que es volen cancel·lar, o no acompanyar-los 
dels documents que acrediten la necessitat  d’aquesta rectificació. 

(f) Altres. 

  

 
Tanmateix l'informem que per a l'exercici dels seus drets podrà obtenir la tutela de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades dirigint la seva reclamació a la mateixa ( Carrer Rosselló, 214, 08008 
Barcelona Telèfon: 935 52 78 00, (www.apdcat@gencat.cat)). 

 

Signat: 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME  

Data:  
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10.- MODEL DE CARTA COMUNICANT QUE NO PROCEDEIX LA RECTIFICACIÓ O CANCEL.LACIÓ 
 
 

Referència: [dades pendents de ser inserides] (citar sempre aquesta referència en qualsevol 
comunicació adreçada a l'atenció de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
“TECNOCAMPUS”.) 

Benvolgut/da Sr./Sra., 

S'ha rebut a les nostres oficines la seva carta amb data [dades pendents de ser inserides], adjuntant 
els següents documents [dades pendents de ser inserides], i mitjançant la qual sol·licita l'accés a / 
rectificació / supressió (indicar segons el cas)  de les dades que figuren en els nostres fitxers i volem 
comunicar-li que, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la 
seva sol·licitud no es pot dur a terme per el següents motius: 

a) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada per la 
legislació aplicable,   

b) per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 
conferits al TECNOCAMPUS,  

c) Per raons d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats 
estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat  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.  

 
Tanmateix l'informem que per a l'exercici dels seus drets podrà obtenir la tutela de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades dirigint la seva reclamació a la mateixa ( Carrer Rosselló, 214, 08008 
Barcelona Telèfon: 935 52 78 00, (www.apdcat@gencat.cat)). 

 

Signat: 
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12.- MODEL D'AVÍS LEGAL EN CORREUS ELECTRÒNICS 

 

Aquest correu electrònic procedeix de  la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARO-MARESME 
(“TECNOCAMPUS”),  i pot contenir informació confidencial a la qual només té dret a accedir el 
destinatari. Si vostè ha rebut el correu electrònic per error, li preguem que destrueixi aquesta 
comunicació de manera immediata. 
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ANNEX X 
REGISTRE D’INCIDÈNCIES  

 

FULLA DE INCIDÈNCIA 

Nº de incidència:  00/0000 Data:  00/00/0000 Hora:  00.00 

Tipus de incidència: 

(Descripció de la incidència) 

 

 

Efectes de la incidència: 

 

 

Persona que notifica la incidència:  

Persona a qui se li notifica la 
incidència: 

 

(En cas de tractar-se de 
procediments de recuperació de 
dades indicar): 

- Procediment de recuperació: 

- Dades restaurades: 

- Dades gravades manualment: 

- Persona que realitza la 
restauració: 

 

Responsable del tractament: Nom i Signatura:  

 

Full de incidència nº 1  
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ANNEX XI 
 

Model d’Annex a introduir en el contractes de prestació de serveis en els quals el prestador del 
servei (com “Encarregat del tractament” tracti dades de caràcter personal per compte del 

Tecnocampus (com a “Responsable del tractament”) 
 

Annex  
 

- Tipus de dades de caràcter personal que tractarà l’encarregat del tractament: (completar) 
- Finalitat del tractament  de dades de caràcter personal: (completar) 
- Durada del tractament de dades de caràcter personal: (completar) 

 
Obligacions de l’encarregat del tractament: 
L'encarregat del tractament complirà amb les següents obligacions en relació a les dades de caràcter 
personal a les que tingui accés i que tracti per compte del Tecnocampus: 

1) Mantindrà les dades personals en confidencialitat i adoptatà les mesures adequades per 
garantir-ne la confidencialitat. 

2) Tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable 
del tractament, tret que hi estigui obligat en virtut del dret aplicable al qual està subjecte 
l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat del tractament haurà d’informar el responsable 
d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons 
importants d'interès públic.  

3) Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromès a 
respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de 
naturalesa estatutària.  

4) Prendrà totes les mesures de seguretat necessàries, en funció de la naturalesa de les dades 
tractades, de conformitat amb l'article 32 del Reglament 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, i en particular les següents: 
(i) Establir mecanismes per a la seudonimització i el xifrat de dades personals,  
(ii) Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels 

sistemes i dels serveis de tractament, 
(iii) Garantir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de 

manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic,  
(iv) Establir un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament de les 
dades.   

5) Col.laborarà amb el responsable del tractament sempre que sigui possible, d’acord amb la 
naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, 
sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb l’obligació de respondre les 
sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats pel que fa al 
tractament de les seves dades personals.  
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6) Ajudarà el responsable a garantir el compliment de les obligacions que li són aplicables en 
virtut del Reglament (UE) 2016/679, tenint en compte la naturalesa del tractament i la 
informació a disposició de l'encarregat.  

7) A elecció del responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals, una vegada 
finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les còpies existents, tret que 
sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret aplicable.  

8) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix 
les obligacions que estableix aquest Annex.  

9) Permetrà i contribuirà a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del 
responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.  
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ANNEX XII 

 
MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN LES REVISIONS D’AQUEST DOCUMENT DE SEGURETAT 

 
 

Versió Data Actualitzacions 

   

   

   

   

   

 




