SEFCOMT SLU

REGISTRE D’ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

LABORAL I R H.
Descripció

Gestió administrativa i laboral del personal empleat a l'organització

Finalitats

Recursos humans, Gestió de nòmines, Prevenció de riscos laborals

Legitimació

Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat

Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat

Dades sensibles

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i
d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Organismes de la Seguretat Social, Administració tributària, Administració pública amb competència en la
matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

FISCAL I COMPTABLE
Descripció

Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a l’activitat econòmica

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del
tractament

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Proveïdors

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària

Transferències
internacionals

No existeixen
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CONTACTES
Descripció

Comunicació, informació i gestió de productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles

No existeixen

Altres tipus de dades

Informació comercial

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen

ASSESSORIA JURÍDICA
Descripció

Serveis jurídics oferts a col·legiats i familiars en primer grau del COMT

Finalitats

Prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit, Compliment/incompliment d’obligacions dineràries (LPB)

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual, Núm. de SS o
mutualitat

Dades sensibles

Ideologia o opinions polítiques, Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Vida o orientació sexual, Religió, Salut,
Conviccions religioses o filosòfiques, Violència de gènere

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals,
Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Notaris, advocats i procuradors,
Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

TRAMITACIÓ D'ASSEGURANCES
Descripció
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Finalitats

Serveis economicofinancers i assegurances, Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Marques físiques

Dades sensibles

Salut

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança,
Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Entitats asseguradores

Transferències
internacionals

No existeixen

ASSESSORIA FINANCERA I FISCAL
Descripció

Serveis financers i fiscals a col·legiats i familiars en primer grau.

Finalitats

Serveis economicofinancers i assegurances, Prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual

Dades sensibles

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals,
Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris
Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Notaris, advocats i procuradors,
Administració pública amb competència en la matèria

Transferències
internacionals

No existeixen

SOL·LICITUT EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA
Descripció

Gestió de les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del
tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista
robinson d'aquell ciutadans que ho demanin

Finalitats

Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades
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Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixt)

Categories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Dades sensibles

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris
Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

No existeixen
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